Referat Bestyrelsesmøde
Tid: torsdag den 9. juni 2016, kl. 19.00 - ca. 22.00
Sted: Bestyrelseslokalet i hallen.
Deltagere: Per Hanfgarn, Niels Bak, Dorthe Foli, Lars Bo Hansen og Kenneth Jensen
Afbud: Mads Nicolaisen og Henrik Andersen.
Dagsorden – Bestyrelsesmøde
1.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt.

2.

Nyt siden sidst.
- Vennerne: Vennerne ønsker kun at yde et tilskud til Boldklubben en gang årligt lige inden vores
generalforsamling. Vi spørger om tilskudet ikke kan udbetales to gange årligt, således at vi også får et tilskud
lige inden sommerferien, da det kan være svært at huske at de ting der skal søges tilskud til, og samtidig så
kan det blive et ret stort beløb på et år.
- Heartland Festival: Der mangler ca. 20 hjælpere til lørdag, men Henning mener at vi klarer det. Indtægt ca.
11-12.000
- ACDC-koncert i Aarhus: Der deltager ca. 40 hjælpere á ca. 700,- kr. pr. mand.
- Jubilæum: God mad og godt arrangement. Donationer ca. 45.000,- Trænermappe: Klar til efteråret (Tovholdere Per og Niels)

3.

Økonomi:
- Hvad er status på økonomien? Dorthe orienterede.
- Gavekonto: Der er indsat 33.600,- på vores gavekonto i.f.m. jubilæum.
- Kontingent: Er sendt ud for ca. 45.000,- kr. i alt. U14 er kørt dobbelt. Hængeparti på 1150,- kr. fra sidste år
- Trænerkontrakter: Alle er modtaget, dog skal der laves en aftale på havemanden. Der skal sendes en
regning til HERY og Gymnastikafdeling. Per finder oplysninger på havemanden. Kenneth laver kontrakt.
- Leje af omklædningsrum – Fritidsportal: Niels kontakter Gitte og spørger om hun kender vilkårene.

4.

Nyt fra ungdom.
- Podeafdeling?
Der er kommet en stabil spillertrup på ca. 10-12 spillere U5/6 og ca. 7-10 spillere U7/8
- øvrig ungdom:
U9: Gør det rigtig godt. De har to hold og er typisk 12-14 spillere til træning.
U10/11: Er i gang med første halvsæson som 8-mands og de har en stor spillertrup med 15 spillere, så det er
svært for alle at få spilletid.
U12: Harmonisk trup med masser af glade drenge og ligger til at vinde deres række.
- FC Midtfyn: Spillermøde U13/14 den 14/6 med henblik på sammenlægning.
Dame senior bør spille nogle af deres kampe i Ryslinge (Niels)

- B&U konsulent: Kan evt. søges tilskud til dette hos Vennerne.
- Trænersituation efterår: Fuldt besat på nær U5/6. Kenneth søger efter træner på
Facebook.
- Holdtilmelding efterår: 1 U8 C 5-mands, 1 U10 B 5-mands, 1 U10 C 5-mands, 1 U12 C 8-mands, 1 U13 B 8mands, U14 B 8-mands, U15 B 11-mands, Piger U16, Dame serie 1.
- Stævne den 19/6: Dommere – Niels spørger U14? Per snakker med Birthe omkring bemanding af køkken
eller ekstra bod. Per spørger Vennerne om vi evt. kan låne et telt til salg af frokostboller, kaffe, øl, vand.
Stævnekoordinator: Kim Skovby.
5.

Nyt fra senior.
Status for spillertrup, træner m.m.:
- Vi har fået en bøde for brug af ulovlige spillere, samt karantæne til træner Rasmus Frederiksen.
- Træner Rasmus Frederiksen har opsagt sin trænergerning med udløb pr. 30/6.
- Lars Bo spørger Jørn fra FBU omkring puljeinddeling for efteråret.
- Lars Bo har indgået en aftale med ny træner Brian Nyhus fra Kværndrup.
- 18. juni er der seniorfest.

6.

Bestilling af materialer.
- Der er bestilt spillertøj, trænerpakke, klubdragt og bestyrelsestøj til de fleste, men Sportsmaster har lange
leveringstider og lever ikke op til deres udmelding om 14 dages leveringstid. Pt. er den på 6 uger.
- Senior, old boys og U12 (8-mands) mangler et spillersæt + sponsor.
Per snakker med Jørgen Jensen omkring sponsor
- Boldrum. Der ligger mange gamle trøjer i boldrummet. Disse bør fordeles blandt alle medlemmer.

7.

Multibane: Skal vi få udbedret skaderne i.h.t. tilbud på 9.500 + moms? Trappe + øvrige skader.
Niels snakker med Henning Maegaard omkring tilbud på vedligehold af multibane.
Der ligger meget affald og flyder ved multibane og anlægget generelt. Hvordan løser vi dette?
KJE laver et par skræk-plakater omkring affald.

8.

Eventuelt:
- Målaktier: Der er solgt 393, hvilket giver et overskud på 7.325,Kenneth og Niels har gennemgået alle målaktier for at sikre at vi har tastet alle data korrekt.
- Næste møde 4/8 kl. 18:30 hos Dorthe, Gyvelvænget 3.

