Referat af Bestyrelsesmøde den 3. maj 2016
Deltagere: Per Hanfgarn, Niels Bak, Dorthe Foli, Lars Bo Hansen, Henrik Andersen og Kenneth
Jensen.
Afbud: Mads Nicolaisen.
1.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

2.

Nyt siden sidst.
- Status Heartland Festival: Per spørger Henning om status. Kenneth ligger den op på Facebook.
- Arbejdsfordelingen i bestyrelsen er ikke optimal – hvad gør vi? Henrik overtager mange af Mads’
forpligtelser. Arbejdsfordelingsskemaet evalueres på næste møde.
- Per og Niels udarbejder trænermanual/vejledning til brug for trænere og ungdomsformand.
- KJE arrangerer møde med Vennerne for at vi en gang for alle kan få klarlagt hvad der ydes tilskud til.

3.

Økonomi:
- Hvad er status på økonomien? Dorthe orienterede.
- Kontingentrestancer? Ca. 4.000,- Ny kontingentliste – Niels har en færdig kontingentliste klar den 15/5 og der udsendes
kontingentopkrævning med betaling pr. 3/6
- Leje af omklædningsrum – Fritidsportal. Niels kontakter Helle Hansen, FMK og spørger omkring betaling for
leje af omklædningsrum.
- Per stiller spørgsmålstegn omkring honorering af nøgleposter. Vi vurderer at bestyrelsesarbejdet er baseret
på frivillig arbejdskraft, så der betales ikke for dette arbejde.
- Dorthe rykkede for trænerkontrakter. KJE sørger for disse senest pr. 9/6

4.

75 års jubilæumsfest 7. maj 2016
- Status? Vi mødes fredag kl. 12:00 og forbereder opdækning af borde, stole m.m.
- M.h.t. historisk udstilling, så mangler vi en del. Vi prøver at få det organiseret fredag.
- Wall of Fame. KJE har styr på denne. Der udnævnes to nye æresmedlemmer; Anders Lauritsen og Per
Hanfgarn.
- Indbydelsen reception. KJE genudsender på Facebook

5.

Nyt fra ungdom.
- Podeafdeling? Vi er gået fra 4 spillere pr. 1. nov. ’15 til 26 spillere på en træningsaften medio april ’16.
KJE annoncerer efter træner på Facebook.
- øvrig ungdom: U9 er kommet godt i gang og har to engagerede trænere.
U11 er også godt i gang.
U12 har maksimum points efter 4 kampe.
- FC Midtfyn: Møde i styregruppen tirsdag den 10/5 i Gislev. Der er store udfordringer omkring U13 på
trænersiden med mange aflysninger.
U14 er også er også udfordret. Claus stopper måske som træner.

- B&U konsulent: Erling er flittig til at kigge forbi til træning og hjælper mange af trænerne.
- Kurser. Mads er blevet bedt om at finde kurser til trænerne….status ukendt.
- Stævner på hjemmebane. U9 d. 30/4, U11 d. 22/5, U9 d. 19/6, poder d. 19/6 (hjælpere
søges)
- Kerteminde Cup. Det er kun U9 og U12 der deltager. Kenneth tilmelder.
6.

Nyt fra senior.
- Status for spillertrup, træner m.m. - Ca. 30 spillere. Det sociale fungerer godt.
- Arbejdsdag (boldrum) Der mangler stadig boldvogne – forventes at vi får dem i uge 18/19.

7.

Bestilling af materialer.
- Spillertøj, trænerpakke, klubdragt og bestyrelsestøj.
Sportmaster har været lang tid om at levere prøver på tøj, men det er snart klar.
Spillere betaler klubdragt til RB41Venner – Per undersøger dette.
Per vil gerne stå for at vise tøj
- Hvad mangler vi?

8.

Multibane: Mads har lovet at lave trappe til Multibanen og udskifte defekte brædder.
Banen trænger til pleje og kræver bl.a. to tons sand. KJE har fået tilbud på 9.500 + moms.

9.

Eventuelt:
KJE stillede forslag på nedenstående to arrangementer som vurderes senere.
- Klubtur til Danmark – Kasakhstan den 11/11-16 kl. 20:45 eller andet arrangement.
- Award-fest (afslutningsfest for efterårssæsonen).

