
Referat 

NAB bestyrelsesmøde tirsdag den 7. april 2015 
 

Til stede: Søren Knudsen, Jesper Holm, Kalle Olsen, Morten Fogtmann, Lena Havsteen og Jesper Hansen. 

 

 

1. Velkomst og godkendelse af referat 

Referat fra 3. marts blev godkendt, dog med rettelsen, at Thomas Bonde Jensen er admin. Chef og 

ikke direktør i LF DBU. 

 

2. Nyt fra formanden 

Der er etableret en partnerskabs aftale med mellem Guldborgsund kommune og klubberne, hvor 

man vil forsøge at gøre Lolland-Falster til et fodbold-mekka. Bl.a. med fokus på at få alle flere 

grupper til at lave mere idræt. Børn/unge, pensionister, folk med sukkersyge, psykisk syge, folk 

generelt. 

Partnerskabs aftalen skulle gerne være en forgangsmodel for resten af landet. 

 

Den store målsætning for aftalen er, at få et deltagende landshold ved EURO 2020, hvor Danmark 

er medvært, i træningslejr på Lolland-Falster.  

 

 

3. Økonomi - Regnskab/budget 

 

Internettet er steget med 10,- kr. pr måned. 

 

Vi har indtil nu tegnet sponsorater for 85.000,- kr. 

Søren har yderligere tegnet for min. 15.000,- kr.  

Go’On kommer også med en sjat. 

 

Økonomien ser meget bedre ud nu, end på samme tidspunkt sidste år. 

 

 

 

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

 

Senior:  

Udvalgene er begyndt at samarbejde vedr. frivillige arbejdere m.v. til broløbet 5. september. 

 

Man vil prøve at lave en aktivitetssøgning i kommunen i forbindelse med broløbet. 



 

Bo Daugaard har sagt ja til at stå for 2. holdet. 

 

PC ønsker et kontor lokale. Vi står måske stadig som nr. 1 til at få skurvogn/pavillon fra CELF. 

 

Der afholdes ikke oktoberfest i år. 

 

Det skal koordineres med PC, at kommunen ikke starter renovering af lysbanen lige op til Hardi 

Cup. 

 

Tennis:   Tennis banerne bliver gjort klar til om ca. 1 måned. 

Løbeklub: Der løbes. 

 

Vedligeholdelsesudvalg: Intet nyt. 

 

Ungdom:  

Det kører godt med samarbejdet mellem NAB og Guldborg IF i pigerækken. 

 

U17 drenge spiller første kamp sammen med NFB i weekenden. 

 

Der har været afholdt træningslejre som har været super gode. 

 

Morten Fogtmann spørger hvordan holdningen er vedr. forespørgsel om sponsorater til 

ungdommen af allerede aftalte klubsponsorer. 

Det er som udgangspunkt tilladt, bare man ikke ”malker koen” for meget. Evt. kan man høre om 

sponsorat af bolde, spillertøj eller andre specifikke ting i stedet for penge. 

 

Næste weekend kommer Kastrup U10 på træningslejr. 

Det er aftalt at man sender en samlet regning fra NAB for spisning, overnatning m.v. 

 

 

5. Tjen penge via Dansk Handicap forbund 

Ungdommen kigger på om de vil hoppe med på den. 

Sæsonåbning – Indvielse af ny bane 

Martin Lohse kan kun være her til kl. 11.00, da han skal til nevøens konfirmation. 

Martin Lohse siger derfor et par ord i klubhuset inden vi går ud og klipper snoren. 

Søren Knudsen ligger op på facebook vedr. baneåbning + kontakter folketidende. 

Umiddelbart antal deltagere til sponsor arrangementet er ca. 30 stk. 



 

Sponsorsalg – status og fremdrift 

Step 3 bliver et vinterprojekt 

(Yderligere status kan ses under økonomi) 

 

Forslag fra UU vedr. fastholdelse og udviklingsprojekt – Morten Fogtmann fremsendte det til 

seneste møde, men punkt blev udsat 

Der er etableret ungdomsråd. De skal bl.a. stå for ungdomsafslutning. 

For at fastholde de unge mennesker og for at få flere folk generelt, til at færdes mere i klubben 

kunne det være en mulighed at gøre klubmiljøet mere ungdomsvenligt.  

- F.eks. ved at have kantine lokalet mere åbent, selvom selve kantinen (Hr. og Fru 
Lodberg) har lukket. 

- Gøre kantinen og omklædningsrum mere ungdomsvenlig. Male andre farver, hænge 
fodboldplakater op e.lign. 

Det kunne gøres ved, at spørge ungdomspillerne og seniorerne om hvordan de kunne tænke sig at 

klubben skulle indrettes. 

 

6. Evt. 

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 5. maj 2015 kl. 19.00! 


