
 
  
 Referat fra mødet 17.11.20 
  
Møde  

  
Nors boldklubs håndboldudvalg 
  

  
Deltagere  

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

  
Tidspunkt  

  
17.11. 20 kl. 19.00 – 21:00 
  

  
Sted  

  
Nors hallen, Lille mødelokale Kirkebyvej 18, 7700 Thisted 
  

  

Punkt  Emne  Referat  Ansvarlig/tid 

1  Budget 
A: Hvordan ser det ud d.d 
 
 
 
 
 
 
 
B) Indkøb siden 06.10.20 

A:Det er svært at få overblik da der ikke har 
været de normal muligheder for indtægter 
grundet Corona. Kontingent fra 
seniorherrerne er kun fra 1. holds spillere da 
2. holdet ikke har været i kamp. Det kniber 
også på ungdomsholdene da de gentagende 
gange har været lukket ned. 
 
B: Der er indkøbt trøjer til trænere. Vi er i den 
heldig situation at vi har 5 ung trænere. De 
har fået trøjer. Vi vil gerne fastholde de unge 
trænere, derfor skal de serviceres ekstra i 
denne sæson som har budt på store 
udfordringer og omstillinger. 
Der er købt bolde til alle hold. De udleveres 
ved betalt kontingent. Det har 
ungdomstrænerne været gode til at 
overholde. De fleste er udleveret. 
U10 piger er blevet nok til at tilmelde to hold 
til ,derfor er der bestilt 4 ekstra trøjer. 
  

 
 
 
 

2 Covid 19 
Status 
 

Ungdomsholdene har kortvarigt været lukket 
ned. Seniorholdene under 3. div har næsten 
ikke spillet kamp. 
3.div har startet op men blev lukket ned igen 
med den Nordjyske nedlukning – siden har de 
ikke spillet kamp. 
PT er der lukket ned til 3. jan 2021. Udvalget 
har sikret retningslinjer for afvikling af kampe 
i Nors hallen i samarbejde med hallen. Der er 
etableret to kasse til brug ved kampe (en til 
alle kampe og en med ekstra restriktioner ved 

 
Karen sikrer 
retningslinjer 
formidles videre til 
trænere m.m. 
 
 
 

  
  



3. div herrer) Retningslinjerne er lagt på vores 
trænerside, Nors By, den officielle 
Håndboldtrænerside og Facebook. 
Efterfølgende er den lagt på DHF’s app så alle 
modstanderklubber kan læse retningslinjerne 
for Nors Hallen inden de kommer. 
Det har været svært med alle de ændringer 
der har været. Stor ros til trænerne for at 
tage det med godt humør. 

3   A: Forældremøde 
 
B: Spiller møde med Senior damer 
og herrer 
 
 
 

A: Ingen afholdt grundet Covid19 
restriktioner. 
 
B: Der afholdes ikke møde med Senior damer. 
Camilla taler med dem i forhold til næste 
sæson. Der er et ønske om at de rykkes i serie 
3 efter opbrud.  
Senior herrer inviteres enkeltvis til en kort 
samtale i januar  

 
 
 
  
Karen undersøger 
mulighed for S3D 
 
 
Kristian og Karen 

4 Conventus 
Afkrydsnings skemaer til Covid19 
opsporring 
. 

Der er ikke mange kontingent indbetalinger. 
 
Der er sendt besked om at alle trænere skal 
lave afkrydsning ved hver træning. 
De laver selv skema. 
              
.  

 
 
 

5 Nyt fra 
A:Senior (Karen/Susanne) 
 
 
 
B:Ungdom ( Camilla/ Susanne) 
 
 
 
C: Formanden 
 
Ensretning for Håndbold/ fodbold 
 
 
 

A: Intet nyt. 
Kontingent der er betalt drøftesi forhold til 
nedlukninger og næste år. 
 
. 
B: Dejligt med så mange unge trænere. Dem 
skal vi give mange gode oplevelser- kurser – 
tøj og en erkendtlighed for deres arbejde. 
 
 
C: Der orienteres om at fodbold og håndbold 
vil drøfte, hvor vi kan ensrette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Evt. 
Tøj fra fodbold 
 
 
Punkter til næste møde: 
( slut jan. 2021) 

 
Tøjet er uden nummer – husk det. 
Tøjet er til de yngste ungdoms hold. Det er 
samlet i en pose i tøjrummet med mærke på. 
              
 
Udvalgets opgaver. – opgavekort 
Sikre sammenhold for ungdomshold 
Nye medlemmer til udvalget – måske spiller 
repræsentanter 

 
 

 


