REFERAT
Møde

Nors boldklubs håndboldudvalg

Deltagere

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

Tidspunkt

11.08. 20 kl. 19.00 – 21:00

Sted

Nors hallen, Kirkebyvej 18, 7700 Thisted

Punkt

Emne

Referat

1

Budget
A) Budget 2019 udleveret på
sidste møde

B) Tiltag der kan give
indtægter.

C) indkøb.

A) Som udgangspunkt har håndbold
stadig 15.000 kr til rådighed i
sæson 20-21.
Der bruges dog 5.000kr som
tilskud til indkøb af Slappuk. De
resterende 10.000 kr bruges i
ungdoms afdelingen.
Der via DGI pulje bevilliget
8.000kr. til opstart i
ungdomsafdelingen.
Datoen og indhold fastsættes
sammen med trænere på
opstartsmøde for disse.
Der er under samme pulje bevilget
penge til Team Buildings tur til
træner, holdleder samt øvrige
frivillige i klubben.
B) Salg af T- shirt til fordel for
klubben sættes på stand by.
Formand og kasser har været
dygtige til at finde fonde og DGI
midler samt Covid19 penge. Med
omtanke se økonomien fornuftig
ud på trods.
C) Trænings trøjer i stedet for dragter
til trænere.
Der indkøbes 2 spillesæt til 3.DH, da
der
skal nummer på både for og
bag. De har selv funder en del
sponsorer, som bidrager til indkøbet.

Ansvarlig/tid

Martin Rotbøll

KJ
Thomas og KJ
ER købt p.t.
Kristian/KJ

Bestyrelsen har
godkendt

Der indkøbes nyt spillesæt til U9 P.
Kristian vender tilbage med
størrelses fordeling.
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: 900 kr.
Senior Damer: 1200 kr.
Senior Herrer: 2x 1100 Kr.
Alle kontingenter indeholder bold.
Kontingent er koordineret med
bestyrelsen på møde den
Grundet Corona og i øvrigt tidligere
problemer med bolde, besluttes det,
at klubben køber bolde til
medlemmer. Dette indeholdes i
kontingent.
Klubben har bolde til nye - eller
spillere der af anden grund ikke har
bold.
Der indkøbes bolde
str. 3 ( herrer) 25 stk.
Str. 2 (Damer) 10 stk.
Str. 1 (U13 D) De er på lager
Str. 0 (U 9./U11)10 stk
Street 47cm/42cm: (U5,U6,U7,U8)15
stk.

KJ – Er bestilt.

KJ

Kamp boldsponsorer en god ide.
.
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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?

A) Der afholdes håndboldkaravane for
såvel Thy Privatskole som for Nors
skole. Under hensyn til gældende
regler i forhold til Covid19 afholdes
de over to dage
3/9 Thy Privatskole. - 117 elever
?/? Nors Skole – 143 elever
3/9 aflægges der besøg i Nors
Børnehus af DHF maskotten
Trille/Trolle
Der afholdes Familie bold 1x mdl. Fra
okt – marts.
B) Der er indgået et samarbejde med
TIK vedr U11D og U13 D.

Kristian/KJ/kreds

KJ
AndersO/KJ

KJ

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)
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Trænere sæson 20-21
A) Hvem har vi ?
B) Hvornår mødes vi med
dem?
C) Kontrakt og børneattester.
D) Haltider: OBS på
aflysninger
E) Liste til træner med nyttige
opplysninger -

Afholdt konstruktiv møde med TIK
vedrU13D

C)
1) 24/11 besøg fra Thy- mors håndbold. Her
træner de selv for derefter, at nogle af
spillerne træner vores ungdomsspillere.
2) Håndbold karavane - se punkt 2A
3) 9/1 21 kl. 9:30 -11:30 – Hallen er booket
4) Se 2A
5) Se2A
6) se 2A
7) Der afholdes håndboldskole for alle
interesserede mandag/tirsdag i uge 42’
Der er aftalt at der samtidig afvikles OBL
trænerkursus. Kreds 2 konsulent er på sagen.
Mors-Thy kommer tirsdag eftermiddag med
spillere som indgår som aktivitet i håndbold
skolen.

KJ
KJ

KJ

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/–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
Der mangler trænere til senior damer og de
yngste.
Karen starter op hos damerne. Der vil være
gæstetrænere nogle ag trænings dagene.
Alle undersøger muligheder.
B) Der afholdes opstartsmøde for
trænere 3/9 kl. 19.30 i Nors Hallen
Karen laver dagsorden
Camilla invitere på facebook
gruppe

KJ
Camilla

KJ
C) KJ har lavet kontrakter –
Alle trænere er ulønnede
Der orienteres om procedure i
forbindelse med Børneattester ved
opstartsmøde
D) Trænings timer, der er booket efter
1/10 kan ikke aflyses. Det er stadig

Camilla/KJ

mulig i forbindelse med kamp
flytning eller aflysning.
Det kommer til at stå i retningslinjer for
hallen som KJ har bedt om udsendes før
næste møde i hallen.
Camilla opretter og aflyser træningstider i
hallen
KJ har opgaven i forhold til kamp flytninger.

KJ

E)

Covid 19 retningslinjer til træner,
spillere og forældre.
Liste over vigtige datoer og HUSK til
træneren.
4
Conventus
A) Kontingent hvordan gør vi
det?
B) Brugerbetaling?
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Nye krav ved 3.DH

Camilla
.A) Der sættes i Conventus. NBK Nyt,
Nors Tidene og Hjemmesiden
B) Der betales fuld kontingent hvis man
træner.
Kun kamp på 2. holdet betales 500 kr
pr. halvår.
Ved meget få kampe tages der
individuel stilling

•
•
•
•
•

•
•
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Nyt fra
A:Senior (Karen/Susanne)

2 Hold trøjer med nummer foran og
bag på
Fremmøde i hallen min. 60 min før
kampstart.
2 personer ved dommerbord (
tidtager og sekretær)
Jesper Holmehave vil godt fortsætte.
Halansvarlig med opgave
o Byde velkommen til gæste
hold og dommer
o Sikre at to kampbolde er på
dommerbordet min. 20 min
før kampstart.
o Sikre at Covid19
retningslinjer vedr.
forsamlinger overholdes.
2 Moppe brugere”.
Afmærkning af stole til gæster og til
evt. røde kort.

KJ

U9, U11 og U13
Kristian

B:Ungdom ( Camilla/ Susanne)
C: Formanden
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C) Tillykke til Camilla og Kristian med
deres hæder hos JHF Kreds2 og
klubbens interne pokal.
Evalueringsmøder – blev aflyst i
foråret grundet Corona.
Der er nu indkaldt til møde i
børnehåndbold den 03.09.20 og TU
indkalder til den 10.09.20

Evt.

Nye mail add: på Kristian
Der er forlænget sponsoraftale med
Intersport. Det betyder at tøj mærket stadig
hedder PUMA.

Punkter til næste møde

Håndbold skole
Evaluering af
Opstartsmøde
Karavane
Opstart ungdom – Program

