
 

 

 

 

DAGSORDEN og REFERAT 

 
Møde 

 
Nors boldklubs hovedbestyrelse, bestyrelsesmøde 

 

 
Deltagere 

 
Karen Johansen, Ingrid Ottesen , Jane Berg, Thomas Ringsborg, Martin 

Rotbøl og Preben Gravesen 

Fraværende:  
 

 
Tidspunkt 

 
07.10.21 kl. 18:30- 

 

 
Sted 

 
Vendbjerg 

 

 

Punkt Emne Referat 

1 Status fodbold - kontingent 

 

Kontingent går det ok, mangler kun et par stykker 

Holdpenge-Martin har snart liste klar. 
Spillertøj ? Der skal følges op på Intersport og fak-

tura. 

 

2 Status håndbold - kontingent 

 

Der mangler lidt i forhold til kontingent.  

Holdpenge-Martin mangler svar fra en træner. 

 

3  Status Paddeltennis - overdækket 

 

Haft møde med Tømre. Fj byg og PS byg kan lave tag 

og overdækket i samarbejde. Overdækning bliver 
eternit med velux vinduer. Det vil fremtidssikre vend-

bjerg. Alle var enige om at det var et projekt vi vil 

bruge penge på.. Vi afventer Nordeafonden for sidste 
finansering. 

 

4 Skift af tag Taget skal skiftes og koster ca. 285.000. Det skal bare 
gøres da der allerede er vand skader i omklædnings-

rum. De går i gang hurtigst muligt. Hele taget + ta-
gernder + stærn. Vi skal bruge frivillige til at køre pla-

der væk. 
 

5 Julefrokost En måned til sidste tilmelding og 8 stk. tilmeldt. Tager 

fat i erhversklubben og booster opslag på facebook. 
Vi ser om 14 dage. 

 

6 Status økonomi - Status fonde Vi har penge til at stå til cykelbanen. Deadline skal 
rykkes. 

Alle skal tænke over at uanset hvad der bliver brugt 
eller sat i søen(bus ture mm.) Så skal Ingrid mm. In-

formeres. Der mangler information i forhold til flere 

ting ift. økonomi. Hvis man bruger mobile pay eller 
køber ved købmanden skal der foreligge dokumenta-

tion. 
 

7 NBK nyt Vi prøver at snakke med vores NBK-nyt sponsor og 

forsøger at lave om til et skilt i padel arenaen. 
 

8 Hallen og projekt tilbyg Set tegninger mm. På tilbygning og hørt om bygge-

riet. Spændende projekt. 



 

 

 

9 EVT. 

 

Martin kæmper for at få et bedre skilt til STADION 

 
Gavekort til west wind skal bruges på vores træner. 

 
Vi bestemmer at der skal være en lille julegave til 

træner og udvalgsmedlemmer. 

 
Thy awards d. 4 feb 

 
 

 

Konstituering af hovedbestyrelsen  
 

Formand:  Martin Rotbøll 
Næstformand:  Thomas Ringsborg 

Medlem:  Jane Berg 

Medlem:  Ingrid Ottesen 


