REFERAT
Møde

Nors boldklubs håndboldudvalg

Deltagere

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

Tidspunkt

03.06. 20 kl. 19.00 – 21:00

Sted

Nors Møllevej 6, 7700 Thisted

Punkt

Emne

1

Budget
A) Budget 2019 udleveret på sidste
møde
B) Hvordan kan vi evt. spare
C) Er Der tiltag, der kan give indtægter.

Referat

Ansvarlig/tid

A)

Som udgangspunkt har håndbold
stadig 15.000 kr til rådighed i sæson
20-21
B) Trænings trøjer i stedet for dragter til
trænere.
Ungdoms hold starter med 1x træning af
1-1 ½ time.
Afslutnings arr. 50, kr pr. spiller betales i
kommende sæson af forældre/holdet.
HUSK hal aflysninger – hvem har opgaven.
Udvalget foreslår at kontingent bliver sat
op således at prisen pr. sæson bliver
U 4-5:
400 kr.
U 6 - 7-8 : 500 kr.
U9-10-11: 700 kr.
U 12-13-14: 1000 kr.
Senior Damer: 1200 kr.
Senior Herrer: 2x 1000 Kr.
+ bold til 125-150 kr.
Kontingent koordineres med bestyrelsen.

KJ tager den med til
bestyrelsen

Grundet Corona og i øvrigt tidligere
problemer med bolde der bliver væk
foreslås at alle kan købe bold til favorabel
pris. Klubben har så bolde til nye
medlemmer eller spillere der af anden
grund ikke har bold.

C)

.

Susanne har et forslag. – drøftet at
kunne sælge T-shirt til fordel for
klubben
Kamp boldsponsorer en god ide.
Målaktier til hvert hold - ?????

KJ tager med til
bestyrelsen
KJ arbejder videre
med ideen.
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Hvad gør vi i forhold til den nye sæson?
A) Tiltag for at få flere spillere?
B) Samarbejde med øvrige klubber?
C) Aktiviteter?
1) Besøg af Mors Thy – træning
2) Håndbold karavane
3) Håndboldens dag – tema
4) Familiebold
5) Besøg i børnehave og 0.klasse
6) besøg af Trille trolde (Henrik)
7) håndboldskole i uge 42? ( måske
sammen med Mors Thy besøg)
Trænere sæson 20-21
A) Hvem har vi ?
B) Hvornår mødes vi med dem?
C) Kontrakt?
D) Haltider: OBS på aflysninger og
børneattester.
E) Liste til træner med nyttige
opplysninger -

A)
B)

Fælles opstart/ mål aktier/ fælles
spisning??
Kristian tager kontaktet til Hanstholm.
Sjørring …………

C) 1) Det er aftalt at vi anmoder om besøg fra Thymors håndbold i slut Sept./okt.
2) Håndbold karavane - Karen tilmelder. Der er
taget kontakt til de to skoler.
3)

A) Senior herrer: Matias og Thomas
Senior Damer: ???
U13 D:Martin og Anders
U 11 D/P: Jane og Morten
U9 P: Kristian/ Susanne
U7-8:Bettina og Emilie/ Signe Lux – Marcus
R + Lucas
U 5-6:??? – Britt kan ikke grundet
arbejdsprøvnings situation. Hun vil gerne spørges
en anden gang. - og to ung trænere ( Marcus G +
Signe P

C)

KJ har lavet dem – børneattest
Alle trænere er ulønnede

D)

Hvem melders der til ved aflysninger?

Der kommer måske andre retningslinjer for
aflysninger for hallen. De præsenteres på
bestyrelsesmøde i august. Tanken er at der ikke kan
aflyses timer når de er booket for sæsonen.

4

5

Conventus
A) Kontingent hvordan gør vi
det?
B) Brugerbetaling?

.A) Camilla følger op på kontingent indbetalinger.

A: Afslutning
Skal vi lave fælles social afslutning
for seniorer?
Tilsvarende for ungdom?

A) Det besluttes at hvert hold selv finder
finansiering til afslutninger. Dette set i
perspektiv af vigtigheden i sociale relationer
for en holdsport.

B: Cup deltagelse
Regler for deltagelse beskrives og
sættes i træner manual

B: Der gives stadig tilskud på 100 kr til
deltagere og klubben betaler for træner samt
holdgebyr.

C: Kursus
1)Her i hallen hvornår

B) Der drøftes om brugerbetalingen skal fortsætte
hos herrerne. Der er enighed om at træner man så
betales fuld kontingent. Der undersøges
konsekvensen af at droppe brugerbetaling.

C: Der er indføjet i kontrakten at alle trænere
er forpligtet på min 1 kursus pr. sæson.

Der mangler
trænere til senior
damer og de yngste.
Alle undersøger
muligheder.

Camilla tager sig af
halaflysninger til
kamp og træning.

2)Andre kurser
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Nyt fra
A:Senior (Karen/Susanne)
B:Ungdom ( Camilla/ Susanne)
C: Formanden

Evt.
Punkter til næste møde

2) Kursus ved Final4 – 4 tilmeldte – Final4
afholdes i dec.
Intern Træner info/ inspiration med spisning.
Her er ønsket fokus på forsvars træning

C) Tillykke til Camilla og Kristian med
deres hæder hos JHF Kreds2 og
klubbens interne pokal.
D) Evalueringsmøder – blev aflyst
grundet Corona.
Nye mail add: på Kristian
Der er forlænget sponsoraftale med
Intersport. Det betyder at tøj mærket stadig
hedder PUMA.

