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Referat af bestyrelsesmødet d. 09/02-2017  

 

 

 

 

 

Økonomi – Regnskab og budget … ved kasseren 
Der er styr på økonomien. Vi skal ”bare” passe lidt på, for de næste indtægter kommer først ved 

kontingent i maj. 

 

Automatisk kontingent betaling 
Det er kommet op og køre. De første betalinger er gået igennem via det. 

 

Nyt fra formanden 
Der er ikke noget at melde. 

 

Orientering fra udvalg: Senior, ungdom, Tennis og Sponsor. 
Senior: 

Der har været 1. træning.  

Træneren er lidt hårdere men spillerne tager godt imod det, virker det til. 

Hardi cup er skudt i gang med første planlægningsmøde med mellemledere.  

Tilmeldingen af Hardi cup er også i gang. 

 

Ungdomsafdeling: 

Styregruppen er blevet udviklet med 2 mand mere en fra NFB og en fra NAB. 

 

Tennis/bordtennis: 

Der er 12 medlemmer i bordtennis som spiller herover vinter. 

 

Sponsor: 

Der sker noget for tiden. De første kontrakter er skrevet under.  

Der har været 2 forskellige sponsor arrangementer.  

24/3 er der endnu et sponsor arrangement.  

Der er flere projekter i gang. 

 

DBU  Repræsentant. Møde. Noget som der er værd at fortælle videre til bestyrelsen? 
Der blev opfordret til at alle klubber støtter op om 2020 projektet. 

 

Opfølgning på cafe Lodborg møde 
Søren Knudsen har været til møde med Lodberg. Og der er kommet et udspil til hvordan kontrakten 

kan se ud. 

 

Brug af stamhold i kluboffice og kampklar 
Der er gået lidt rod i det.  

Det prøver vi at få løst. Det gær Lena, morten og Bo 

http://www.nab-boldklub.dk/
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Opfølgning på hvad der skal ske af evt. forbedringer på kantinen. 
Der er lavet en aftale om at der skal laves stik, og emhætte skal laves eller udskiftes. 

 

Evt. 
 
 
Næste møde er onsdag  d. 8 marts. kl. 19. 
 
 
 

_____________________________________  ___________________________________ 

Søren Knudsen(formand)   Tobias Nøhr Pedersen(Næstformand) 

 

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

Carsten Petersen(Seniorformand)  Lena Havsteen (kassere) 

 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

Morten Fogtmann(Ungdomsformand)  Jesper Holm(Sponsorformand) 
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