Referat Bestyrelsesmøde
Tid: tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 18.30.
Sted: Mødelokalet i Ryslinge hallen.
Deltagere: Niels Bak, Dorthe Foli, Lars Bo Hansen, Henrik Andersen og Kenneth Jensen
Afbud: Per Hanfgarn og Mads Nicolaisen
Dagsorden – Bestyrelsesmøde
1.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt

2.

Nyt siden sidst?
- Julemarked. Ryslinge Boldklub er medarrangør af årets julemarked sammen med HERY,
Gymnastikforeningen og RB41 Venner. Julemarkedet afholdes i Ryslinge hallen lørdag den 26. november.
- Nedlæggelse af bane(r). Vi har en rigtig god 8-mands bane ved Hery’s lokaler og med tanke på at vi har
mange 8-mands hold, så vil det være dumt at nedlægge denne bane. Vi tilbyder i stedet kommunen et
tilsvarende areal på det øverste plateau over mod skolen.

3.

Økonomi:
- Hvad er status på økonomien? Dorthe orienterede.
- Kontingentrestancer? 26.635,- Lars Bo rykker senior. Niels rykker FCM. KJE rykker ungdom.
- Ansøgning af tilskud fra Vennerne: KJE har sendt ansøgning til Vennerne.
- Leje af omklædningsrum – Hvad betaler vi? Skal der ændres på tidspunkter (Niels)?

4.

Nyt fra ungdom.
- Podeafdeling: Bjarne, Mads og Frederik tager sig af poder. Jan og Janine har været hårdt ramt med
sygdom/skader, men har en lille trofast trup på 7-9 spillere.
- øvrig ungdom: U10 er op til 20 spillere til træning og er nu færdig med alle deres stævner.
U12 svinger meget i præstationer, men har en solid spillertrup.
U13 har en lille og homogen spillertrup med et fantastisk sammen og selvom holdet spiller i en sværere
række, så er holdet stadig i spil til førstepladsen.
- FC Midtfyn: Både U14 og U15 præsterer ret svingende resultater, men der er en stor spillertrup. U16 piger
er hårdt ramt og er ikke mange til træning. Det er tvivlsomt om der bliver et hold til foråret.
Dame senior: Jørn og Poul stopper som træner. Kent fortsætter som træner.
- B&U konsulent: Vi har forsøgt med to trænersamlinger her i efteråret, men de er blevet aflyst hver gang
pga. få deltagere. Det er svært for trænerne at få tid i et travlt program, så vi venter med flere samlinger
indtil vi er i gang med indendørssæsonen.

5.

Nyt fra senior.
- Status for spillertrup, træner m.m.:
Spillertruppen fungerer fint og der er god harmoni spillerne imellem, men der har desværre været et par

enkelte episoder mellem træner og en enkelt spiller som har skabt lidt dårlig stemning.
Andetholdet spillede i serie 4 mod ERI og fik 2 røde kort for brok, hvorefter holdet forlod
banen 5 min. før tid.
Vi fik en bøde for denne episode.
Der har på seniorplan været afholdt en del møder omkring et holdsamarbejde mellem Ryslinge og
Kværndrup, og der har hersket stor usikkerhed om man skal indlede dette samarbejde eller ej. Lars Bo har
haft en del møder med spillerne og lagt beslutningen op til dem. Til sidst valgte man at droppe et samarbejde
og vi satser på at køre videre med 2 rene Ryslinge hold.
Mads Nicolaisen bliver 1. holds træner og Johnny træner 2. holdet.
Johnny overtager vask af tøj.
6.

Indendørstræning – Fordeling af tider – stævner.
Vi starter fredag den 4. november:
U10 træner fredag fra 16:00-17:30 og stiller bander op inden træning.
FCM træner fredag fra 17:30-19:00
Senior tilbydes fredag fra 19:00-21:00
U5-U9 træner lørdag fra 9:00-10:00
U13 træner lørdag fra 10:00-11:30 og piller bander ned.
Der skal laves kontrakter på de hold der ordner bander.

7.

Bestilling af materialer.
- Hjul til mål (KJE) Der er nu monteret komplet hjulsæt på to 8-mands mål og et 11-mands mål.
- De to 8-mands mål der står på kampbanen er meget farlige og man kan få fingrene klippet af under flytning
af målene. KJE har informeret ALLE trænere om at de ikke de skal passe MEGET på hvis de skal flytte målene.
KJE har informeret FMK omkring målenes tilstand og får nye mål til foråret.
Vores net er efterhånden i en meget dårlig tilstand, og de skal skiftes inden forårssæsonen.

8.

Klubtur til en OB-kamp: OB-Lyngby den 6. november kl. 12:00
Der er 2 billetter pr. spiller, samt 1xpølsemix og 1 x vand pr. spiller. Træneren betaler og får bon på dette.
Niels får billetterne en uge før, som afleveres til trænerne

9.

Generalforsamling den 24/11 kl. 19:00
- Vedtægtsændring: Regnskabsåret ændres så det løber fra 1/1 – 31/12 og som følge heraf flyttes
generalforsamling til ultimo januar.
- Afslutning af regnskab. Dorthe kontakter Anders Lauritsen og får hjælp til opstilling af regnskab. Niels rykker
Lars Bie for regnskab for FCM.
- Kan vi lave et budget? Vi kigger på det så snart regnskabet foreligger.
- Kandidater til bestyrelsen? Mads Nicolaisen og Lars Bo Hansen stopper definitivt. Kim Klindt er et emne.
KJE har søgt på Facebook men har intet hørt.
KJE indkalder til generalforsamling. Per indkalder via Lysavisen 14 dage før.

10. Afslutning efterår - fredag den 18/11
- Aktiviteter: Henrik og Niels laver aktiviteter.

- Mad og drikke: Per og Dorthe sammensætter menu.
- Indbydelser (Bestyrelse, trænere, dommere, cafeteriet, Gitte, Paul Hadberg, Kim Klindt,
Jørgen Jensen, Henning Maegaard 4 pers., revisorer) Ca. 40 deltagere. KJE laver indbydelse
og afleverer dem i uge 42.
11. Renovering af multibane. Arbejdet forventes udført 13/10-16
12. Eventuelt:
- Der indkaldes ikke til flere bestyrelsesmøder denne side generalforsamlingen.

