
 

  

 DAGSORDEN og REFERAT  

  
Møde  

  
Nors boldklubs håndboldudvalg 
  

  
Deltagere  

 
 Camilla Amtoft Odde, Kristian Jensen, Sune Sørensen Karen Johansen 
Fraværende:  Kristian 
  

  
Tidspunkt  

  
06.11.19 kl. 19.00 – 21:00 
  

  
Sted  

  
Diget 5, Nors 
  

  

Punkt  Emne  Referat  Ansvarlig/tid 

1  Indeværende sæson 
Hvordan går det? 
Skal der ændres noget?  

Generelt går det godt  

U4-U7 :ca 15 spillere. Bettina og Camilla 

træner dem. Deltager i stævner. Der er 5 

der hentes i børnehave. 

U9: her er der 11 spillere. To har 

dispensation grundet U11 er trukket. Efter 

tre spillere flyttede var der ikke basis for et 

hold. 

U13: Her er kommet spiller fra Hanstholm 

efter HIF måtte trække deres hold. Holdet 

træner herefter torsdage fra 18:00 -20:00. 

Dame Senior: Her kommer flere spillere til. 

Det går godt. Næste sæson skal, vi have en 

træner. 

Senior Herre: Der har været aftalt en gang 

træning af hensyn til fodbol/håndbold og 

fremmøde til træning. Det fortsættes der 

med resten af sæsonen. Socialt er der en 

rigtig god stemning. Spillerne har selv 

fundet sponsorer (er godkendt af 

bestyrelsen) til hættetrøje. 

Vil gerne kunne moppe gulvet i hallen 

inden træning. 

Volley ball: 7 spillere. Det er på opstarts 

niveau men kører. 

 

 

 

 

 

2 Evaluering af tiltag i opstart: 
A:Thy- Mors træning  
B:Liga kamp 
C: Håndboldkaravane 

A:. Mors –Thy har givet udtryk for deres 

store tilfredshed. Der var ikke ret mange 

spillere eller tilskuere. 

Karen 

 

 

  
  



  Vi vil gerne byde ind med tilsvarende arr. 

næste sæson dog lidt senere. 

B: De deltagende spillere var begejstrede. 

Godt med samtale med spiller ( Marcus 

Landin)Undersøge muligheden igen en 

anden gang til en weekend kamp. Her vil vi 

gerne have de små med til indløb. 

C: Det gentages med Sune og Kristian som 

tovholdere.  

 

 

Karen 

 

 

 

 

Karen/ 

Kristian/Sune 

3   Forældremøder 
Hvem deltager hvor? 
  

U4-U7: Afholdt 05/11  
U9: dato afventes –  
U13: dato afventes 

Camilla 
 Kristian 
Camilla 

4  Kontrakter 
Medbring underskrevne kontrakter 
Senior herrer skal ændres til?  

 Kontrakter er fremsendt. Det afventes nu en 

returnering med underskrift. 

Senior herrer: Kontrakten ændres fra den ene 

til to da Rene er kommet ind som træner også 

Camilla/Karen 

 

Kristian/Karen 

5 A: Afslutninger ( Jul – Sæson) 
B: Cup deltagelse 
Tilskud til stævne fra NBK 

A: Der meldes ud at der er 75 kr. pr spiller til 
afslutning i alt ( jul/sæson). Hvordan det 
fordele er op til trænerne. 
B: Der gives et tilskud pr spiller på 100 kr. fra 
NBK ( Besluttet på best møde aug. 19) 
 NBK ønsker at deltage i Svane Cup 
Den er ikke åben endnu men er annonceret til 
18-19/4 2020 den starter med U13 hold og 
ældre. 

Camilla skriver ud til 
trænere 

6 Nyt fra 
A:Senior (Kristian) 
B:Ungdom ( Camilla) 
C: PR ( Sune) 
 
 

A: Sidste opv. Trøjer er kommet.  
Damerne har fået nyt spillersæt. 
B:Afventes trænere dragter til de nye 
trænere. - er undervejs 
C: Der laves opslag til alle hjemmekampe 

 
 
 
 
Sune 

7 Evt. 
Punkter til næste møde 
 

Taske med usorteret tøj er måske den vi 
har med ekstra tøj . Vi undersøger. 
Der orienteres om nyt tiltag der er under 
udarbejdelse i klubben. 
Næste møde Buddget. 

Camilla 
 
 
 
Alle 

 


