Referat Bestyrelsesmøde
Tid: torsdag den 7. april 2016
Deltagere: Per Hanfgarn, Niels Bak, Mads Nicolaisen, Dorthe Foli, Henrik Andersen, Lars Bo Hansen og Kenneth Jensen
Dagsorden – Bestyrelsesmøde
1.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2.

Nyt siden sidst.
- Heartland Festival:
Vi valgte at sige ”ja” til udspillet fra Heartland festival. Per er bestyrelsens tovholder på opgaven og i
samarbejde med Henning Maegaard er opgaven at finde 26 hjælpere til fredag den 10/6 og 25 hjælpere til
den 11/6
- Formandsklubben: Der skal som tidligere nævnt spares 200.000,- årligt i FMK på banepleje, og RB41 slipper
ikke, så konsekvensen bliver at fra 2017, så bliver 8-mands banen ved Hery’s lokaler og mange af
udenomsarealerne omlagt til brugsgræs og kun klippet hver 14. dag
- Vennerne: Der er ansøgt om penge til boldvogne (15.000,-) men det afvist, og så er der ansøgt om 2530.000,- kr. til dækning af udgifter i.f.m. reception.
Kenneth arrangerer møde med Vennerne for at få løst/afklaret diverse misforståelser.

3.

Økonomi
- Hvad er status på økonomien? Dorthe orineterede.
Vi har fået et tilskud på 16.100,-kr. fra Vennerne til dækning af bandereklamer fra Multibanen fra de sidste 3
år.
- Kontingentrestancer? 14.275 i restance. Der er sendt rykkere pr. 5/4 og Lars Bo tager fat i spillerne når
tidsfristen på 14 dage udløber og laver aftale med de sidste.
- Ny kontingentliste. Der skal sendes kontingent ud for forårssæsonen. KJE sender lister til alle trænerne, og
listen skal afleveres til Niels senest pr. 22/4 og så udsendes der kontingent pr. 25/4 med betaling pr. 10/5
- Mobile Pay: Der kan nu indbetales penge til Boldklubben via Mobile Pay på nummer 60 63 90 35
- Forsikring? KJE har henvendt sig til DGI for at få en bestyrelsesforsikring.
- Dorthe ønsker ikke at fortsætte som kasserer, så der skal findes en ny kasserer til generalforsamlingen. Alle
bedes spejde efter en ny kasserer eller finde en brugbar løsning for vores regnskab.

4.

75 års jubilæumsfest 7. maj 2016
- Status? Reception (tovholder: Lars Bo)
Der afholdes endeligt møde 18/4 kl. 16:30
Kim er færdig med indbydelsen som sendes ud i næste uge. KJE inviterer via Facebook-gruppe og
medlemmers mail-adresser.
Kim mangler holdbilleder til Jubilæumsskrift.

Der mangler at blive lavet en historisk udstilling.
KJE laver en ”Wall of Fame” for vores æresmedlemmer, således at vi kan ”mindes” vores
æresmedlemmer.
- Formiddagsarrangement (tovholder: Henrik/Niels)
Der bliver ikke noget formiddagsarrangement for vores medlemmer, men alle medlemmer tilbydes at komme
og spille bold på vores baner fra kl. 10-17
5.

Nyt fra ungdom.
- Podeafdeling? Det går rigtig godt med poderne. Der var 10 børnehavebørn første gang og 12 anden gang, og
så var der 7 U7/8 første gang og 6 anden gang, så det ser stabilt ud. Trods dårligt vejr, så har der været god
opbakning, og det forventes at der kommer flere til.
Skolesamarbejdet med Tre Ege skolen og Friskolen er nu kommet i gang og der var ca. 80 børn første gang.
- øvrig ungdom: U9 og U11 starter stævne den 8-10/4, og U12 indledte sæsonen med sejr i første kamp.
- FC Midtfyn: U13 vandt første kamp 7-2 og U15 piger tabte 2-0, men det ser fornuftigt ud med god
træningsindsats.
Kevin fra U14 flytter til Lolland, så Claus har brug for ny assistent, da hans arbejde gør at han nogen bliver
forhindret i at træne.
Der er generelt (for alle hold) et rigtig flot fremmøde til træning med mange spillere og forældre på linjerne,
så KJE sporer en god optimisme omkring fremtiden med den nuværende opbakning. Man mødes af smil og
glæde rundt omkring på anlægget under træningen.
- B&U konsulent: Erling Thomsen har afholdt første samling i Kværndrup, og her var der rigtig god opbakning.
KJE kan mærke at trænerne er ret glade for disse samlinger og det er en rigtig god signalværdi vi har sendt til
trænerne med denne konsulent.
Næste samling er den 18/4 i Ryslinge.
- Børneattester. Alle børneattester er godkendt uden anmærkninger.

6.

Nyt fra senior.
- Spillesæt til senior. Spillerne har ikke selv kunne skaffe sponsorer, så vi sender opgaven til vennerne.

7.

Bestilling af materialer.
- Hvad mangler vi?
Vi mangler stadig at få vareprøver fra Sportmaster således at vi kan begynde at bestille spillertøj,
trænerpakke, klubdragt, bestyrelsestøj.
Hjul til mål er forkerte. KJE prøver at få dem byttet.

8.

Målaktier. Lars Bo er koordinator for senior. Henrik er koordinator for ungdomshold.

9.

Eventuelt:
- Konfirmation. KJE tjekker op på hvem der skal konfirmeres og sender telegram.
- Multibane. Mads har lovet at udbedre skaderne på træværket – status? KJE tilbud på årlig pleje 9.500,- +
moms
- Der skal gøres noget ved græsset omkring spillerboksen, da der er meget vådt og pløret.

Næste møde torsdag den 28. april kl. 18:30

Husk at melde afbud hvis I skulle blive forhindret i at deltage.

