
 

  

 DAGSORDEN og REFERAT  

  
Møde  

  
Nors boldklubs håndboldudvalg 
  

  
Deltagere  

  
Ditte Holler, Camilla Amtoft Odde og Kristian Jensen, Karen Johansen 
Fraværende:  Ditte holler 
  

  
Tidspunkt  

  
05.03.19. kl. 20:00-21:30 

  

  
Sted  

  
Nors hallen, Kirkebyvej, 7700 Thisted 
  

  

Punkt  Emne  Referat  

1  Møde med trænere 
Næste sæson 
Træningstider 

Løn 

Der aftales møde med trænere sammen med 
afslutningen 
Der er ikke mange trænere der kan/vil træne næste 
sæson. 
Der justeres et par steder i honorering af trænere. De 
to helt unge var ikke tiltænkt honorar – det ændres 
og de sidste tre får gavekort får gavekort fra 
Intersport. 

2   Spillermøder  

Ønsker fra spillere 
Klubbens holdninger 

Der har været afholdt trænermøde med senior herrer. 

De er ca. 20.23 spillere til træning hver gang. 
Spillemæssigt går det godt. 
Der ønskes to træningstider pr. uge. 

Der er retningslinjer fra Nors Hallen vedr. rygning, 
oprydning og bolde. Det tages til efterretning. 
Ønsker til hallen viderebringes af KJ 

Boldrenser er itu. ( Den laves efterfølgende af Ole 
Kristensen, som tilbyder at gøre det en anden gang 
også) 

Klubben stiller lægetaske med indhold og spillersæt til 
rådighed. Alle har fået opvarmningstrøje ( for 

DGI/DHF midler)  
Spiller er ambassadører for klubben. 
Bøder for usportslig optræden betaler spillerne selv. 

Det forventes at spillerne hjælper til ved arr i klubben. 

3   Regler for Nors Hallen 

Har vi behov? 
Træningstider 
 

 

De konfrontationer der har været mellem Nors Hallen 
og Håndbold skal vi have drøftet dem i klubben? 
Hvilke træningstider vil vi gerne have næste sæson – 
hvornår kan de trænere der har hold næste sæson? 
 
  

  
  



4  Afslutninger  
Spillere/ hold 
Trænere 

 Cup deltagelse 
 

Der holdes afslutning i bowling centeret igen i år. 
Camilla lægger nogle datoer ud for at se hvornår 
trænerne bedst kan. 

Der er et holde der deltager i Cup. 
  

5  Samarbejde med gym. 
Familie aktivitet 
Hop og rul dag 

  

KJ arbejder videre med samarbejde med gymnastik 
foreningen vedr. Hop og Rul dag og Familieaktivitet. 

6  Økonomi 
 
Budget overslag fremsendes 

 
 

 Håndbold blev beskåret i det fremlagte budget. 
Det tilrettede budget omdelse.  

7   Evt. 
Julegaver 

Thy Advard 
  
 

 Udvalgsmedlemmerne blev glade for kurven. 
Det var godt at være med til Thy Advard. Her blev det 

tydeligt hvor mange frivillige der er i kommunen. 
Godt arrangement. 

 


