
Referat  180319 kl. 18.00-20.30, Nors Stadion – deltagere: jan, jens, Carsten B., Preben, Morten, Astrid 

 

 

1. Godkendelse af referat - godkendt 

 

2. ungdom  

trænere 

Børneattester – de er på vej. Har vi på alle? Ingrid samler dem, og overlevere til Astrid 

 

3. senior 

5-6 nye spillere er startet 

 

Der har været træningsweekend d. 16./17. marts. Det gik godt. 

 

Bus var arrangeret til håndboldkamp i Ørslev Kloster – serie1 herre Nors/Ørslev Kloster. Det var et positivt 

event. Både håndboldspillere og fodboldspillere deltog fra Nors BK. 

 

Træningsaften med efterfølgende social arrangement – Preben arbejder på muligheder 

 

Kontingent – der mangler fortsat betaling for indendørs fodbold – Oldboys/Senior. Der anmodes om betaling 

omgående. 

 

4. trænere serie 5 – Preben Gravesen 

 

5. Salgstelt til serie 2 kampe – det er vi klart enige om skal opsættes. Vi spiller mod Hanstholm på hjemmebane 

i Nors, den 31. marts. Vi møder så vidt muligt alle fra FU, og hjælper til med arrangementet. 

 

6. lotterisalg – hvem vandt? Carsten Pedersen. Der kommer foto og info på hjemmesiden, af Jan Amby. 

 

7. Hjemmestævne dag – har vi en dato – når vi holder byfest 

 

Hillerslev holder hjemmestævne den 150619.  

 

8. Tøj til trænere – hvordan er det gået? Der er styr på det. Der mangler ganske få. 

 

9. Fodbold/bold og leg Nors skole? Brian Førby er klar, samt flere forældre der gerne vil hjælpe. 

 

10. Kiosk – vi er klar til den 31.marts kl. 16. mangler vi noget? Lotteri? Mm drikkevarer/pølser? Se punkt 5. 

 

Åge Lennert står for grill. Astrid passer salg/kiosk.  

 

Astrid indkalder til møde med kioskpassere og får handlet ind til d. 31. marts 

 

11. evt. 

Hvem har stemmeret til generalforsamling? – det er ikke præciseret hvem der har stemmeret. Der arbejdes 

på sagen i hovedbestyrelsen. 

 

Carsten Pedersen sørger for det sidste stakit bliver opsat. Det er opsat inden 31. marts. 

 

12. Næste Møde 150419  


