DAGSORDEN og REFERAT
Møde

Nors boldklubs håndboldudvalg

Deltagere

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

Tidspunkt

05.03. 20 kl. 19.00 – 21:00

Sted

Nors Hallen – lille mødelokale

Punkt

Emne

Referat

1
Formanden
deltager
under
dette
punkt.

Budget
Budget 2019 udleveret på sidste
møde

Vedhæftet forslag for 2020
Formand Martin Rotbøl deltog under dette punkt.
Udkast til budget fremlagt og begrundet.
Ud over det fremlagte er der stadig +15.000 kr fra
”Hanstholm” puljen til ungdomsafdelingen.
Som evt. indtægt kan laves målaktier.

2
Formanden
deltager
under
dette
punkt.

Hvad gør vi i forhold til den nye
sæson?
Tiltag for at få flere spillere?
Samarbejde med øvrige klubber?
Aktiviteter?

Martin Rotbøll deltager under
dette punkt

3

Trænere sæson 20-21
Hvem har vi ?
Hvornår mødes vi med dem?
Trænermanual?
Kontrakt?
Haltider:

4

Valg til udvalg
Hvordan gik valget?
Fordeling af opgaver
Hvem gør hvad.

Martin opfordrer til samarbejde med anden klubevt. Sjørring for at sikre hold til alle.
KJ: samarbejde klubberne imellem er et punkt på
netværksmøderne.
Der kan laves fælle opstart for ungdom evt. med
målaktier til forældre-spiller kampe.
Det er aftalt at vi anmoder om besøg fra Thymors håndbold i slut Sept./okt
Håndbold karavane
Familebold
Håndboldens dag.

Senior herrer: Thomas L. Nielsen og Mathias
Hangaard – der har været kontrakt
forhandlinger.
Senior Damer:??? Flere forslag
U13 D:Flere forslag
U 11 D/P: Jane og Morten Knudsen OK
U9 P: Kristian/ Susanne OK
U7-8:Bettina og Emilie + Lucas og Markus OK
U 5-6: Britt Amby + Markus og ?? OK
Volleyball: Kirsten og Thue Bovbjerg OK
A)

Der kom ingen til valget den 27/1. Der
var annonceret i Tidende, hjemmesiden,
trænere havde videresendt til
spillere/forældre og på Nors by
B) Kamppåsætter -KJ
Kontakt ungdom - Camilla/Susanne
Kontakt senior – KJ Susanne til S2D
Opslag Facebook mv, - Sune
Aktiviteter ud over turneringen. Kj

Ansvarlig/tid

KJ/Susanne
KJ
KJ
Kristian
KJ
KJ

KJ + Kristian

Budget og indkøb - KJ
Trænermanual - UDGÅR
Conventus - Camilla
Kontingent opfølgning – Camilla
Hal ansvarlig ????

5

6

7

A: Afslutning
Skal vi lave fælles social afslutning
for seniorer?
Tilsvarende for ungdom?
B: Cup deltagelse
Regler for deltagelse beskrives og
sættes i træner manual

A)Seniorerne arr. og afholder selv udgift vedr.
afslutning.
Der er givet penge til alle hold for denne sæson –
75 kr.
C) Der orienteres ved trænermøde.

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

Træner er på plads hos herrerne. Der
mangler hos damerne. Alle leder videre
efter emne.
B) B) fint med at U 4-5 træner i gym sal
mens U6-7 træner i hallen.
C: Der laves opslag til alle hjemmekampe på
Nors by og hjemmeside. Husk at sætte
Amerikansk lotteri på samt sponsorer.

Formanden:

Trøjer til oprykning- står herrerne selv for at finde
sponsor til. Klubben sikrer champagne .
Den sidste JSH kamp er flyttet til lørdag grundet
oprykning.
Der er tilmeldt 4 trænere til kursus i forbindelse
med Final4( Susanne,Kristian,Mathias og Britt
samt to af de unge.)
Der fortsættes med Amrk. Lotteri næste sæson.
Der har været 6 stabile spillere fra 4.årgang. Susan
sikrer de betaler.
Nyt netværksmøde 25.05 i TIK

Evt.
Familiebold 232 og 29/3
HUSK underskrevne kontrakter for
denne sæson
Punkter til næste møde

A)

Haltider

Sune selv om han ikke
er med i udvalget
mere.

Kristian

KJ

KJ

KJ + Susanne

