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Referat 

NAB bestyrelsesmøde tirsdag den 2. juni 2015 
 

Til stede: Søren Knudsen, Morten Fogtmann og Jesper Hansen. 

 

 

1. Velkomst og godkendelse af referat 

 

2. Nyt fra formanden 

-Der har været formandsmøde i DBU-LF hvor DBU formand Jesper Møller deltog. 

 

Jesper Møller var bl.a. også en tur i Guldborg for at se og høre om Gifferklubben. 

 

-Nakskov fortalte om deres kommende fusion med Velo som starter efter sommerferien. Herefter 

går de under navnet Nakskov FC. 

 

-Lollands klubberne er bekymret for selvforvaltning af bl.a. baner m.v. 

 

-DBU-LF vil forsøge med en kategorisering af klubberne, hvor de bliver kategoriseret efter hvad de 

har behov for. Dette er et forsøg på at udvikle de enkelte klubber og gøre dem bedre til det  de er. 

Elite klubber, breddeklubber etc. 

 

-Fusion/samarbejde mellem DBU-LF – Guldborgsund Kommune – Lolland Kommune. Fokus på 

hvordan man bruger og udvikler fodboldklubberne til andet end fodbold. Inklusion, bosætning i 

byer, sund livsstil m.v. 

 

Man vil tilstræber at arrangere bl.a. ungdomslandskampe på Lolland-Falster. 

 

Langsigtet mål er at et af slutrundedeltagerne til EURO 2020 holder træningslejr på Lolland-Falster. 

 

-Axel Castenschiold og Claus Jensen fremlagde projekt med NFC i superligaen indefor 5 år. 

Bl.a. med forbedring af træningsfaciliteter med 2 nye kunststofbaner i Nykøbing F. og Sakskøbing. 

Kan være en fordel for NAB da det givetvis bliver billigere at leje sig ind på kunstbaner. 

 

http://www.nab-bolbklub.dk/


-Fra 1. august er der fælles ungdomsturneringer fra U13 med DBU-Sjælland. Stadig lokal U11 og 

U12 turnering på Lolland-Falster. 

 

 

3. Økonomi - Regnskab/budget 

Ingen kommentare 

 

 

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

 

Senior:  

 

Tennis:    

 

Løbeklub:  

 

Vedligeholdelsesudvalg:  

 

Ungdom:  

Pinse Cup gik godt. 

Man er blevet en erfaring rigere m.h.t. at få mere info ud til spillere/forældre tidligere på sæsonen. 

 

Der startes samarbejde med Nordfalster på U11 + U12 - 8 mands hold. U14 + U15 - 11 mands hold. 

 

Der er nedsat et ungdomsspiller udvalg som sørger for afslutningsfest den 27/6 fra kl. 13-17. 

 

Der har været med DBU-LF omkring dobbelt medlemskab i pigerækken, som nu er tilladt. 

Det har tidligere kun været tilladt i drengerækken. 

 

 

 

5. Administrationsgebyr – kontigent opkrævning 

Sponsor aftale med OK 

Vi har penge til gode for en periode fra 2014-2015 på 5.000,- kr. Dem tager vi selvfølgelig imod. 

Fremtidig aftale med OK vil kræve, at vi hjælper til med at gøre rent på OK-tanken + sælge OK kort. 

Vi takker nej til fremtidig samarbejde bl.a. pga. aftale med Go’On. 

 

Henvendelse om deltage i Klublivdanmark samt fælles pressemeddelelse  

JA til Klublivdanmark. 

 

Fordeling af arbejdsopgaver 



Udskydes, da der mangler 2 medlemmer af bestyrelsen. 

 

Status Broløb 

PC og Smeden har erfaring fra sidste gang. 

Ungdommen skal bl.a. stille med 20 personer. 

 

Det er vigtigt for bestyrelsen, at klubben samarbejder omkring broløbet. 

Der skal meldes ud nu vedr. finde hjælp til de forskellige opgaver. 

 

6. Evt. 

Intet 

 


