
Beretning Nors Boldklub 2022 

 

Året 2022 var første ”hele” år efter corona, vi har skulle genstarte og trække spillere tilbage på banerne. 

Vi er stadigt en klub hvor det sociale er i højsædet, så det har bestyrelsen forsøgt at støtte op omkring.  

Vi gik ind til året med et driftsbudget der gik i nul, og et forventet underskud på 250.000 grundet nyt tag på 

klubhuset. 

Vores fantastiske sponsorer har fortsat støttet, en uundværlig støtte for økonomien i klubben. Dejligt at 

nye også ser ideen i et lokalt foreningsliv. Det samme gælder vores erhvervsklub, som også har været en 

uundværlig støtte. Det forpligter os som klub til at vise at vi kan give værdi til vores medlemmer, da vi uden 

støtten ikke har mulighed for at få økonomien til at løbe rundt. 

Mellembygningen er blevet færdig i 2022 og er blevet bedre en vi havde turde håbe på, den har allerede 

huset flere arrangementer. Ligeledes er del 1 af vores Mountainbikebane blevet indviet, tak til de frivillige 

der har hjulpet med at få den klar. 

Vi har fortsat renoveringen af klubhuset, og har fået nye toiletter i klubhuset, samt nyt tidssvarende 

udluftning i alle omklædningsrum. Vores boldrum har fået den helt store tur med fjernelse af gamle skabe, 

nye hylder og mere plads til boldvogne. Så den nu står klar til de næste mange år. 

Padelbanen har i 2022 også bidraget meget positivt til vores økonomi og sikret at der har været mere liv på 

Vendbjerg.  

Arrangementer i 2022 

Vi har haft Thyrock samt Julemarked på Vendbjerg. Thy Rock har givet det største tilskud til klubben 

nogensinde. Både da det var første gang efter Corona, men også af flere forskellige årsager omkring 

afviklingen som har givet extraordinær bonus for klubberne.  

Dertil forsøgte vi med Julemarked i vores nye sammenbygning på vendbjerg, et arrangement vi vil se om 

ikke vi kan lykkedes med i 2023 også. 

Økonomi 

Økonomien fra 2022 kommer ud meget bedre end budget. Det skyldes bland andet en meget stor 

udbetaling fra ThyRock. 

Sociale Tiltag 

Vi har igen i 2022 haft meget fokus på det sociale i forhold til vores ungdoms medlemmer. Herunder brugt 

padelpenge på at lave udflugt til superligakamp, samt tur til Aalborg Håndbold med Håndbold. Alt lavet 

uden egenbetaling for spillerne så alle havde mulighed for at komme med. Vi fortsætter dette i 2023 med 

flere arrangementer.  

  



2023 

I 2023 vil del 2 af vores mountainbikebane blive færdig, ligeledes vil vi energioptimere på Klubhuset og få 

nyt LED lys i alle rum, og vi vil få lavet bedre lys på parkerings pladserne. 

Vi vil fortsat sætte fokus på de kræfter der er nødvendige for at drive en klub. At være medlem i NBK er et 

aktivt valg man tager og for at man kan være en del af en klub med sunde værdier forventes det også at 

man støtter op om arrangementerne der er i klubben, enten ved at deltage eller ved at stille op som 

frivillig. Det er ikke muligt at drive en klub i Danmark uden hjælp fra en masse frivillige. Nors BK er et 

fællesskab som kræver en aktiv indsats at drive.  Man kan ikke forvente, at en klub drevet af frivillige, 

levere og fungere uden man selv deltager. 

Vi håbet vi kan finde flere til at støtte op og tage en tørn i både udvalgene og i hovedbestyrelsen. Men også 

til ThyRock, hvor vi er afhængige af mindst 150 frivillige. Uden penge fra ThyRock er det umuligt for os at få 

økonomien til at gå op. 

Vi håber at kunne fortsætte med at samle ungdoms medlemmer op, som sætter lige så meget pris på  det 

sociale, som på sporten. 

Den sportslige beretning kommer fra udvalgene. 

 

Martin Rotbøll 

Formand for hovedbestyrelsen 

 


