Dagsorden Bestyrelsesmøde
Tid: Torsdag den 4. maj 2017 kl. 19.00.
Sted: Mødelokalet i Ryslinge hallen.
Deltagere: Per Hanfgarn, Niels Bak, Niels Westergaard, Henrik Andersen, Kim Skovby Klindt og Kenneth Jensen
Dagsorden – Bestyrelsesmøde
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse og underskrivning af referat fra ekstra ordinær generalforsamling.
Referatet blev godkendt og underskrevet
3. Nyt siden sidst.
Ryslingehallerne splittes definitivt op pr. 31/12-17. Gælden fra lån på 300.000,- deles af alle haller, + kassekredit..
Arbejdsgruppen arbejder videre med at lave budget og få styr på endelig bestyrelse.
Vi har fået 50.000,- +10.000,- som skal bruges til motionsrum. Kim kontakter Erik Rahn og undersøger status for
ansøgninger.
Heartland Festival: Der er 16 RB41 hjælpere som har meldt sig til at hjælpe.
4. Regnskab, hvad er status? Vivi har nu lært at lave kontingentkørsel, og med det underskrevne referat fra
generalforsamlingen kan hun nu blive godkendt i banken.
5. Kontingentopkrævning forår. Spillerliste for U10 til og med U14 er OK, og kan køres nu. Spillerliste fra poder til
og med U8 er ikke færdige og Per kigger forbi træningen for de små og tjekker spillerlister og får oprettet de
spillere der ikke er registreret. Hvad angår senior, så tjekkes listen lige sammen med Niels W.
Der rykkes for liste for Old boys. Der sendes opkrævninger for de hold der er komplette.
6. Nyt fra ungdom.
Kontrakter: Kim får tjekket de sidste og sender dem til Vivi, således at vi kan udbetale inden sommerferien.
U4-5: 12-14 spillere og det er mest leg og hygge. De vil ikke ud til stævner
U6-7: De er tilmeldt 4 stævner her i foråret (et U6 og U7) FBU søger klubber der vil arrangere stævner. Kim skriver
til FBU at vi ønsker at afholde stævne den 18/6 med et stævne kl. 10:00 for U6 og kl. 13:00 for U7. Venligst
undersøg om der er nogen der kan tage ansvar for afholdelse af dette (Kim og Kenneth kan ikke)
U7 (Sonny) vil til at træne om torsdagen.
U8/9: Er presset på antal af spillere. Har meldt afbud til et stævne og har lånt fra U7. Vi snakker om at lave et
arrangement for denne aldersgruppe som opstart til efterårssæsonen.
U10: De er typisk 15-17 spillere til træning.
U12: 4 kampe = 2 sejre og 2 nederlag. Der er faldet et par spillere fra, men der er stadig 13 spillere på listen.
U14/15 RG17: Store udfordringer for U14-holdet som møder mange hold med store U15/16-spillere som gør at
holdet har det svært. Det har bevirket at U13-spillerne vælger Ryslinge fra og flytter til Ringe efter sommerferien.
Både Claus og Kenneth stopper som træner pr. 18/6-17. Da vores U15 også har det svært (især med at stille
hold), så har vi valgt at trække holdet og har søgt dispensation for alle spillerne således at de fremover kan spille
for U14.
I samarbejde med Erling laves der en trænersamling torsdag den 24/8

7. Nyt fra senior.
Stor opbakning til ny træner og der er mange til træning hver gang.
Der er nu kommet en klar gameplan fra træneren og det har gjort at spillerne bakker godt op.
Kontakter: Mangler for Johnny Agermose.
Der er startet damefodbold op. Træner er Niels Krog.
KJE: Køber frisparksmur.
8. Eventuelt.
Klubbens dag (udendørs): Lørdag den 12/8
Vi laver et familiearrangement fra kl. 13:00 med masser af fodboldrelaterede aktiviteter og vi slutter af med
fællesgrill, hvor man selv medbringer egen mad og køber drikkelsen.
Måltavlen virker ikke: Per undersøger.

Næste møde tirsdag den 6/6-17 kl. 19:00

