
Referat 

NAB bestyrelsesmøde tirsdag den 13. januar 2015 
 

1. Velkomst og godkendelse af referat 

2. Nyt fra formanden 

 

Søren Knudsen har været til representantsmøde i LFBU. 

Generelt problem: Faldende medlemstal i klubberne – dermed falder antallet af tilmeldte hold i 

både herre, dame og ungdomsrækker. 

Klubberne skal derfor arbejde med Rekruttering og fastholdelse. 

 

Bøder for udeblivelse eller afbud til kampe stiger. 

Bøder for brug af ulovlige spillere stiger. 

 

Man vil indføre et fælles samarbejde/ fælles rækker mellem Sjælland og LF. 

 

LFBU vil ændre indendørs spillet fra indendørs med bander, til Futsál. 

 

3. Økonomi - Regnskab/budget 

 

Flot resultat med betalende kontingent ifh. hvor mange der normalt mangler at betale ved denne 

tid. Målet er at alle har betalt, når den nye sæson går i gang. 

 

Der er kørt en forholdsvis hård linie mht. kontingent opkrævning og det har tilsyneladende hjulpet. 

Vi fortsætter den hårde linie. 

 

Morten Fogtman kontakter folk/forældre til de som mangler at betale kontingent.  

 

Søren Knudsen kommer med et bud på en fast tekst til kontingent rykker. 

 

Nordfalster Håndboldklub har indført klubmodul, så medlemmers dankort bliver tilknyttet 

hjemmesiden, således at kontingent betaling foregår automatisk. 

 

Løsningen er dog dyr og lidt besværlig at oprette/administrere plus at målgruppen (dem som altid 

mangler at betale kontingent) ikke har dankort og kan derfor ikke oprettes i systemet. 

Vi afventer med denne løsning og ser hvad fremtiden bringer inden for dette område. 

 

Vi pålægger gebyr til kontingent opkrævning på kontingentet, således at medlemmerne betaler 

gebyret. 

 



4. Nyt fra div. Udvalg (Senior, Ungdom, Tennis, Løbeafd., vedligeholdelsesudvalg) 

 

Senior: Ny 1. holds træner – Søren Schrøder. 

Holdleder for 2. holdet mangler. 

Man er i gang med at arrangere træningslejr. 

 

Tennis: Intet nyt, de ligger stille. 

 

Løbeklub: Det kører derudad… 

 

Vedligeholdelsesudvalg: Intet nyt 

 

Ungdom: DBU ungdom 2.0. NAB er blandt 4 udvalgte klubber, til at finde 5 fikspunkter for, hvad der 

skal til for at fastholde spillere. 

 

Der er oprettet et holdsamarbejde med NFB for de ældste årgange, U13 – U17. 

Morten Fogtman og Per Sørensen er repræsentanter fra NAB. 

Spillere fra NFB og NAB træner sammen og spiller kamp under navnet NFB/NAB. Der skiftes med at 

spille hjemmekampe i henholdsvis NFB og NAB. Der spilles i de trøjer hvor man har hjemmebane. 

Samarbejdet kører i forårssæsonen og man evaluerer til sommer.  

Spillerne betaler kontingent til den klub man tilhører fra start af. 

U17 spillere kan IKKE spille senior. 

 

Søren Knudsen stiller spørgsmålstegn til om formanden/bestyrelsen skal godkende sådan et 

holdsamarbejde/sammenlægning? 

Skal det op til generalforsamlingen før det kan ”godkendes”. 

 

Morten Fogtman fremskaffer kontrakt vedr. holdsamarbejdet til Søren Knudsen og Morten 

kontakter DBU’s forgangsmand for ”projekt holdsamarbejde” ang. juridiske gråzoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Mødeplan – Årshjul 2015 for bestyrelsen 

Der afholdes bestyrelsesmøde første tirsdag i måneden kl. 19.00. (Dog ikke tirsdag den 3. februar). 

Dog mødes vi også tirsdag den 27. januar og tirsdag den 24. februar, for at diskutere sponsor salg / 

sponsorpleje, samt skolereform. 

 

Skolereform – møde med skolen (Udskydes til den 24. februar) 

 

Sponsoraktiviteter – hvordan sætter vi turbo på arbejdet? 

Bøfklubben – aktiviteter 

Søren Knudsen foreslår sponsorudvalg – Kalle, Lena, Søren og Jesper Holm. Jesper Holm laver 

en struktur/plan til næste møde den 27. januar. 

 

6. Evt. 

 


