Referat Bestyrelsesmøde
Tid: Mandag den 27. februar 2017 kl. 19.00.
Sted: Mødelokalet i Ryslinge hallen.
Deltagere: Per Hanfgarn, Niels Bak, Kim Skovby Klindt, Niels Westergaard, Henrik Andersen og Kenneth Jensen
Fraværende: Dorthe Foli
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev enstemmigt godkendt.

2.

Nyt siden sidst:
- RG17: Vi trækker vores 8-mands U13, da der kun er 9 spillere tilbage. Dermed er der 2 hold (U14 og U15)
11-mands i samarbejdet. Begge hold skal bruge nye spillersæt. Grønne trøjer og sorte shorts og strømper.
Kenneth undersøger muligt sponsorat fra Sparekassen Fyn til U14
- Hallens fremtid: Der er repræsentantskabsmøde den 27. april i Gislev, hvor der bliver orienteret om
opsplitningen. Der tvivles på om det er muligt at drive hallen videre ved frivilligt arbejde eller om vi evt. skal
ind under Midtfyns Fritidscenter.
- Boldklubbens venner:
Vennerne afholdt ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 23/2 og fik valgt en ny bestyrelse: Formand
Anna Bak, Kasserer Kristian Fribo, Jørgen Jensen, Per Hanfgarn og Bjarne Rasmussen. Suppleanter: Flemming
Fakkenor og Torsten Kjærsgaard.
- Boldklubbens fremtid – skal vi nedsætte en arbejdsgruppe?
Da Kenneth besidder to tidskrævende opgaver (formand og træner), så meldte han ud at han formentligt
trækker sig som formand til generalforsamlingen i januar. For at skære ned på Kenneth’s opgaver, så trækker
han sig fra alle Facebookgrupper og overlader styringen til de ansvarlige fremfor at være med i det hele.
Kenneth tager en snak med DBU om at få sendt post til de rette personer.
Der nedsættes ikke en arbejdsgruppe, men en samlet bestyrelse tager dette emne op på næste møde som
kun kommer til at omhandle blodklubbens fremtid, samt budget.

3.

Regnskab:
Bankbeholdning pr. 26/2: blev oplyst.
- Kontingentrestancer: 1.675,- Kontingentlister fra U8 til og med old boys skal være klar således at kontingentopkrævninger kan udsendes
pr. 1/4.
Ansvarlig for liste senior: Niels W.
Ansvarlig for liste old boys: Henrik
Ansvarlig for liste RG17: Niels Bak
Ansvarlig for liste U8 – U12: Kim
- Budget: Vi snakker budget på næste møde, sammen med Klubbens fremtid fra pkt. 2.

4.

Klubbens dag den 4. marts.
Vi mødes kl. 10:00 og opstiller bander, lydanlæg m.m.
Per får Paul til at lave en check med 50,- kr. pr. spiller.
Kim skriver til trænere om musikønsker til indmarch og Niels W. finder på noget til senior.
Niels Bak er DJ og Kim præsenterer ungdomshold og Kenneth seniorhold.
Kenneth og Henrik samler spillerne i forhallen og sender dem ind til præsentation.
Tilmeldinger til fest: Festen er aflyst grundet manglende tilmeldinger.

5.

Nyt fra ungdom:
- MU-samtaler: Erling og Kim har gennemført samtaler med næsten alle trænere. Samtaler gik fint og trænere
tog rigtig godt imod samtalerne.
- Trænerkurser: Der er tilmeldt 7 trænere: Tim, Niels, Henrik, Kim, Karoline, Nicolai og Frederik til
trænerkursus i Nr. Broby den 15. og 22. marts.
- Planlægning af kampdage: U10C stævne lørdag den 8/4 kl. 10 og U10B stævne søndag den 9/4 kl. 10:00.
Ønsker skal indsendes senest den 12. marts. Vi skal kun indsende for U12 og U14. Kenneth sender
kampønsker for U14 til Niels, og Niels kontakter Thomas m.h.t. U12.
- Kerteminde Cup: U10 med Henrik og Kim er klar. Kim mangler tilbagemeldinger fra de øvrige hold og følger
op.

6.

Nyt fra senior:
- Status for trænerteam og spillertrup:
Mads Nicolaisen er stoppet som træner inden han kom i gang, så holdet står uden træner, men Niels W.,
Heini og Mike tager trænertjansen sammen med Johnny.
Niels W. undersøger muligheder omkring en ny træner. Der ligges en forsigtig føler ud hos Thomas Hetland.
Der er sikker spillertrup på 16 spillere og 15 måske, samt en del flygtninge, så vi kan ikke helt afvise om vi har
et eller to hold.
Per kontakter Lise Søllested som er kontaktperson for flygtningene fra Faber og spørger om hvordan og
hvorledes med kontingent og oprettelse af spillere.

7.

Kontrakter/attester.
Der er indhentet børneattest for Karoline og Nicolai fra U4/5, samt Kim fra bestyrelsen.
Der mangler for Niels W., Mads Brunse og Sonny Mosbæk ( Kim skaffer CPR-nr., og Kenneth ansøger).
Kim får lavet trænerkontrakter for alle ungdomstrænere i.f.m. Klubbens dag.
Fri kontingent til alle trænere, bestyrelsesmedlemmer,
Opkridtning: Vi har modtaget et øget krav fra Bjarne Foli for opkridtning. Hvis vi sammenligner opgaver og
honorar for en ungdomstræner kontra opgaverne for opkridtning, så kan vi ikke forsvare at betale det ekstra
for at få kridtet op. Der tages en snak med Bjarne.

8.

Trænerhåndbog.
Vi nåede ikke at drøfte emnet.

9.

Materialer:
- Mangler vi noget til den kommende sæson?
Vi nåede ikke at drøfte emnet.

10. Eventuelt
- Jyske 3-bold (stort stævne den 16. sep)
Vi nåede ikke at drøfte emnet.

Næste møde mandag den 20. marts kl. 19:00
Husk at melde afbud hvis I skulle blive forhindret i at deltage.

