Referat af mødet 06.10.20
Møde

Nors boldklubs håndboldudvalg

Deltagere

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

Tidspunkt

30.09. 20 kl. 19.00 – 21:00 – Mødet afviklet 06.10.20

Sted

Nors hallen, Lille mødelokale Kirkebyvej 18, 7700 Thisted

Punkt

Emne

Referat

Ansvarlig/tid

0

Orientering fra formanden
A)om kontrakt med Bambosa
B)sponsor kontrakt med Intersport
C)Øvrige tiltag

A)Klubben har underskrevet en kontrakt med
firmaet Bambosa.
De er hovedsponsor for Dame landsholdet og
tilbyder klubber mulighed for at tjene penge,
ved salg af strømper.
Udvalget er præsenteret for konceptet og
produktet der skal sælges.
Salget starter i uge 42 2020
For hver 5 pakker der sælges vil der gå et
beløb til holdkassen. Disse penge kan holdet
bruge til sociale arrangementer.
Martin laver skriv som kan sendes til trænere.
B) Der er tegnet en ny kontrakt med
Intersport Thisted. Den er økonomisk
forbedret fra sidste kontrakt.
Det er stadig Puma der skal købes på tøj
siden.
Det er aftalt at påtrykt Intersport loge
medfører gratis NBK logo.
Ros til senior herrer i forhold til deres indsats
med sponsorer.
C) Kom med ønsker så ser bestyrelsen på
sagen.
Hvis nogle hold ønsker at deltage i 2 stævner
så er der mulighed for det med tilskud.
Klubben har fået tildelt 16 sæt EVO Tags.
Et spil i lighed med Counter sterike/ Fortnight.
Det spilles udendørs.
Der findes et hold der afprøver spillet.

Martin R

V. Martin Rotbøl

MR orientere om situation fra fodbold hvor
udehold havde en Covid19 smittet.

KJ kontakter MR
vedr ønske fra
ungdoms trænere

MR finder hold til
afprøvning

Opfordring til afkrydsningslister så evt. bliver
smitteopsporingen lettere.
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Budget
A: Hvordan ser det ud d.d.
B: Hvad er der indkøbt?
C: Sponsorkontrakt.

A) Tages op ved næste møde.
B) Bolde - Der er indkøbt bolde til alle hold så
spillerne får deres egen bold når kontingenter
er betalt. Alle senior Herrer bolde er blevet
byttet da de var defekte.
Spillesæt 3 stk. : 2 sæt til 3. Div. Herrernes.
U 10P har fået nyt spillesæt.
C) Se orientering under punkt 0
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Covid 19
A: Retningslinjer
B: Hvad gør vi
C: Hvad gør hallen

A) Vi følger DHS/DIFs retningslinjer.
B) Der sendes besked til trænere om, at sikre
afkrydsning af fremmødte spillere til træning
og kamp.
Ud fra ovennævnte retningslinjer er der lavet
en mappe med laminerede ark til ophæng ved
kampe.
Det findes i en kasse med påskrift ” alle
kampe” i boldrummet.
C) Hallen har sprit dispensere i forhal, udgang
til spillergang og i cafeteriet. Der er skiltet
med brug af mundbind i cafeteriet.
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A: Fælles opstart ungdom
Program

A)Afflyst grundet retningslinjer i forbindelse
med Covid 19.
Invitation var udsendt – se den ved senere
planlægning

B: Håndbold skole
Hvad gør vi?
Skal den køre under DHF?

B) AFLYST indtil videre

C: Karavanen

C) Nors skole aflyst indtil videre grundet
opstramning af Covid 19
Vi nåede at afholde for Thy Privat skole. Her
var i alt omkring 100 elever og deres lærer
med over de tre omgange der blev kørt.
Der var positive tilbagemeldinger fra skolen.
Der er drøfter optakten til dagen som blev
vældig sent i forhold til udmeldinger m.v. fra
Kredsen.

Evaluering af
A: Fælles opstart seniorer.

A) Senior herrerne var efter tilbagemeldinger
fra træner og spillere på en fantastisk fin tur
12.-13. sept. Godt arbejdet af træner teamet.

B): Opstartsmøde med trænere

B) Fint fremmøde.
Det kan være svært at vide hvor holdene skal
tilmeldes når de ikke er startet på træning.
Afprøvning af træner trøjer.

Orientering om vigtige datoer for turneringen
og øvrige tiltag i klubben.
4
Conventus
A) Kontingent hvordan går
det?
B) Bruger betalings potalen?
C) Ensretning af regler for
betaling i håndbold og
forbold.
D) Aftale papir med Nors
Hallen.
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Nyt fra
A:Senior (Karen/Susanne)

B:Ungdom ( Camilla/ Susanne)

C: Formanden
1: Mors Thy aftale
2: Nyt i NBK – Paddel, NBT
bane….

A) Senior herrer har 14 betalt. Det kniber med
at S1H da de ikke kommer til træning grundet
aflysning af kampe frem til uge 42.
Vigtig med liste med spillere navn og data til
kasserer inden 1.10 af hensyn til videre
indberetning.
Volleyball oprettes – det er den fra sidste år
der står der p.t. (er gjort)
B) Den er nu tilrettet. Seniorer uanset køn
bruger damme portal.
C) Enighed om at det er en god ide at det er
ens for begge afdelinger, Der orienteres på
næste møde om beslutning fra hoved
bestyrelsen.
D) Aftale og ordensregler for Nors hallen
gennemgået.

CAO er i gang

A)God stemning og sammenhold på Senior
herrer.
Der følges hele tiden med i evt. smitte fra
modstander holdene.
B) det tegner godt for de tilmeldte
ungdomshold. Det ser ud som vi har spillere til
alle holdene så der kan spilles kamp.
Der er flere af ungdomsholdene der gerne vil
træne 2 gange ugentlig når fodbold stopper.
Udvalget vil gerne imødekomme ønskerne.
Det kan evt. være 2x1 time.
Det besluttes at tilbyde U3-5 håndbold under
Trille trolde konceptet.
Det starter 24.10 og kører som forsøg frem til
jul hver lørdag k. 09’:30 -10.30. KJ er træner.
CAO laver opslag til NORS BY og på
hjemmesiden

KJ følger op på evt.
smitte.

CAO

CAO/KJ

C) 1)aftale med Mors/Thy håndbold sat på
pause indtil videre.
2)Paddel tennis er kommet fantastisk fra start.
Der bliver oprettet en MTB bane i skoven ved
Vendbjerg. Det er et tiltag i forbindelse med
Lokalrådets Udviklingsplan for området.
Familie bold, Sponsorer til kamp bolde og salg
af amrk .lotteri sættes indtil videre på pause.
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Evt.
Ide fra Senior herrer til indtægt.

Senior herre orienteres om salg fra Bambosa.
Der er fremkommet med ide til salg af
arbejdskraft i lokal området

KJ bringer videre til
hoved bestyrelsen

Punkter til næste møde:
Budget udskrift.
Ensretning for Håndbold/ fodbold

