DAGSORDEN og REFERAT
Møde

Nors boldklubs håndboldudvalg

Deltagere

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

Tidspunkt

08.01. 20 kl. 19.00 – 21:00

Sted

Nors Hallen – lille mødelokale

Punkt

Emne

Referat

1

Indeværende sæson
Herrernes spillesæt??
Taske med tøj – Camilla??
Evaluering af 1.del.

Herrernes spillesæt er meget slidt.
Der suppleres med tre nye trøjer.
Ved bestilling af nye spillesæt fremover
bestilles supplement til de trøjer der er
erfaring for hurtig bliver revet i stykker.
Tasken er med supplement trøjer hvis det
viser sig nødvendigt ( Spiller har forskellig
størrelse)

2

Budget
Budget 2019 vedhæftet.

Der drøftes hvilke udgifter vi ved pt i
forhold til næst budget:
Spillesæt til herrerne + sup trøjer
Opvarmningsdragt herrer og damer.
Spillesæt U 13 drenge eller U 9

3

Trænere sæson 20-21
Hvem har vi ?
Hvornår mødes vi med dem?
Hvem laver aftaler?

Det besluttes at der ikke kan være spillende
trænere i rækker over serierne.
Senior herrer: Thomas, Kent
Senior Damer: Rene
U13 D:Rene - Anders
U9 P: Kristian/ Sus - OK
U7-8:, Magnus G, Signe
U 4- 5: Camilla – Bettina, Lucas Ø, Marcus R
Volleyball: Kirsten og Thue

4

Valg til udvalg
Hvad vil vi gerne have?
Hvem kan være interesseret?
Skal vi spørge?

Der er tilsagn fra Sussanne Sørensen (Træner
U9) at hun godt vil indtræde. Ligeledes vil
Trine Ø Andersen. Lasse Dieckmann er et
emne.
Der kan suppleres med ad hoc medlemmer.
Der er lavet opslag som er på Nors By.
Trænere får tilsendt så de bringer det videre til
spillere/forældre

Ansvarlig/tid

KJ kontakter
Thomas og
bestiller trøjer

Sune, Kristian
Karen
Spørger også Casper
Søe
Camilla
Spørger også Tina
Karen

5

A: Afslutninger ( Jul – Sæson)
B: Cup deltagelse

6

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

7

Evt.
Punkter til næste møde

A)Der er meldt ud til trænere at de har 75 kr
pr. spiller pr. sæson.
Der er afholdt hold afslutninger i hallen op til
jul.
Der bestilles i lighed med tidligere år afslutning
med Bowling for trænere og udvalg.
B) U13 deltager i svanecup. De sikrer selv
tilmelding. De er orienteret om at klubben
betaler for trænere, hold tilmeldingsgebyr og
100 kr. pr. spiller. Tilskud til spillere kommer
fra ekstra bevilling på 15.000 kr til
fastholdelse/ nye medlemmer.
U9 var til Thy cup.
Vil gerne afsted igen til afslutning. Ser om de
kan finde et egnet stævne.

Camilla

A) Der er afholdt spoillermøde med
senior herrer i dec. Kristian, Sune og
Karen deltog. Stor socila
sammenhold. Der mangler fremmøde
fra 1. holds spillere hvilket betyder at
andre der møder frem men ikke får så
meget spilletid føler sig ramt. Det
aftales at ved en spillende træner så
er det den der er på bænken der har
styringen.
Notat sendt til udvalget.
B: Der opsumeres hvilke spillere der evt er til
kommende sæson blandt de nuværende aktive
U4 De er meget små
U5-6 : 7 spillere
U7: ingen
U8: 4 dr. + 4 pi
U13 dr: 7 + 3 fra 06
Volleyball: Der er p.t 7 – 9 spillere incl.
trænere.
De to yngst grupper skal træne samtidig.
C: Der laves opslag til alle hjemmekampe
Opgaver fordeles på hold fra sæsonstart.
Budget
Afslutning for trænere
Trænerkontrakter.
Kontakt til skolen og Thy privatskole med evt
gæste besøg
Der sælges fremover amerikansk lotteri til
hjemmestævner med sponserede gaver.

Karen
Karen

