
 

 

 

 

DAGSORDEN og REFERAT 

 

Møde 

 

Nors boldklubs hovedbestyrelse, bestyrelsesmøde 
 

 

Deltagere 

 

Karen Johansen, Preben Gravesen, Ingrid Ottesen , Jane Berg Knudsen, og 
Martin Rotbøl 

Fraværende: Thomas Ringsborg 

 

 

Tidspunkt 

 

07.08.19 kl. 19:00-21:30 
 

 

Sted 

 

Vendbjerg  
 

 

Punkt Emne Referat 

1 Mødeplan bestyrelsen Hermed datoer indtil generalforsamling i februar 2020: 
Onsdag d. 25. september 2019 

Onsdag d. 30. oktober 2019 
Tirsdag d. 3. december 2019 

Onsdag d. 22. januar 2020 

Mandag d. 17. februar 2020 
Generalforsamling d. 24. februar 2020 

 

2 Andre aktiviteter: 
1:Thy rock 

2:Paddeltennis 
3:Tennis 

4:Sommerfest 
5:Julefrokost 

1: Thy rock godt gået men der mangler hjælper. For-
søges med ny måde at melde ind med hjælper. Lone 

Berg har meldt sig som hjælp til Ingrid.  
2: Status uændret møde med a-sport d. 13/8 

3:1½ år tilbage af kontrakt. Lad ligge og afvent. 
4:Telt skal sættes op, og grillen skal lånes. 

5: Musik er i orden 

 

3 Opgave beskrivelser Vi følger op på dette punkt og det laves senere. 

 

4 Odendo Auktion via hjemmesiden, som vi kan tjene penge på 
Vi prøver og ser om det er noget. Ellers melder vi det 

fra igen. 
 

5 Klubtasker Martin sætter Susanne Plet i gang og så ser vi om der 

er interesse for det. 
 

6 Kontingent ensretning Der laves ensrettet kontingent. Det tilrettes på oversig-

ter og Conventus lukkes op 
 

7 Penge fra Nors/Hanstholm 

 

Kan dette evt. bruges på ungdomsspiller i håndbold. 

Evt få en spiller fra Thy Mors håndbold hyret ind til at 
hjælpe og inspirerer flere til at kommer. 

 

8 Budget Vs faktiske tal 
 

Let gennemgang af Budget 
 

9 Sponsorer 

 

Martin kom med ide med at lade spiller finde sponsor 

og få penge til holdkassen. Martin udarbejder oplæg. 
 

10 EVT. Pas på med ”spam” mails 
22/8 info min landsby på skolen 



 

 

Jens Yde 50 års jubilæum i efteråret 
Vollball kommer under håndbold 

NBK-nyt skal udkomme 1/9 

 

 

 


