
 
Referat Bestyrelsesmøde 

Tid: tirsdag den 23. februar 2016, kl. 19.00 - ca. 22.00 

Sted: Bestyrelseslokalet i hallen. 

Deltagere: Per Hanfgarn, Niels Bak, Henrik Andersen, Lars Bo Hansen og Kenneth Jensen 

Afbud: Mads Nicolaisen og Dorthe Foli 

Dagsorden – Bestyrelsesmøde   

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

2. Arbejdsopgaver i bestyrelsen. Har vi den rette arbejdsfordeling i bestyrelsen? 

Kenneth stillede spørgsmålstegn ved om vi i bestyrelsen har den rette arbejdsfordeling. Det er lidt 

problematisk at Mads er væk fra mandag morgen til torsdag aften, og derfor har Kenneth taget en del 

ungdomsrelaterede opgaver på sig, og det holder ikke længden, så derfor blev der på spurgt om der var 

nogen som havde mulighed for at bistå mads med nogen af hans opgaver, men det var desværre ikke muligt. 

Kenneth tager derfor en snak med Mads for at høre hvordan opgaverne kan løses bedst muligt. 

3. Siden sidst. Referat fra diverse møder. 

Heartland Festival: Vi har endnu ikke fået en tilbagemelding eller konkret udspil til hvad det er vi skal lave, så 

Kenneth er tvivlende overfor om det bliver til noget. 

Vennerne: Der er holdt møde med vennerne, hvor vi drøftede jubilæumsfest, ønsker til boldklubben ( læskur 

og lysanlæg). 

4. Økonomi 

- Hvad er status på økonomien?  

- Kontingentrestancer? Der er 19.000,- kr. i kontingentrestancer 

Det gamle regnskab er nu endelig blevet færdiggjort og der afholdes derfor ekstra ordinær generalforsamling 

den 10. marts kl. 19:00. 

5. 75 års jubilæumsfest 7. maj 2016 

- Status? HERY 67 vil gerne servicere os til festen og så skal vi servicere dem til deres 50 års jubilæum 2017 

- Reception (tovholder: Lars Bo)  

Der er ved at blive indhentet tilbud på mad fra Ryslinge Forsamlingshus. 

Kim har styr på jubilæumsskrift og indbydelser. 

Næste møde om receptionen lørdag den 19/3-16 kl. 10:00 

- Formiddagsarrangement (tovholder: Henrik) 

Henrik har ikke haft tid til at forberede noget, men vi fandt ret hurtigt på et arrangement 

Niels snakker med Christian Nørkær fra Øens Hold om at få en til flere superliga spillere herned og træne. 



 
6. Nyt fra ungdom. 

- Kontrakter, børneattester: Der mangler trænerkontrakt på Thomas Holst og Carsten Friis. 

- Træningsstart alle hold: De sidste detaljer er ved at være på plads og Niels laver en flyer med alle 

træningstider, trænere m.m. 

- Samarbejde med skoler omkring de mindste: 

Kenneth tager kontakt til skolerne med henblik på at etablere samarbejde omkring 0. og 1. klasse. 

- Ansøgning DBU’s Ungdomsfond senest 15. feb.: 

Kenneth har ansøgt DBU om 10.000 kr. til Kerteminde Cup 

7. Nyt fra senior. 

- Udebanetrøjer fra OK. De er fundet 

- Flygtninge: Der er begyndt at komme 3-4 flygtninge med til træning ved seniorer. Flygtningene har svært at 

forstå øvelser og spil. Der må helst ikke komme mere end 3-4 flygtninge til træning, da de hurtigt kan virke 

som et forstyrrende element for spillere og træner. Det gælder trods alt om at bibeholde den gode stemning 

og harmoni omkring seniorer. Såfremt der er flere flygtninge der vil spille fodbold, så skal de tilbydes at træne 

for sig selv eller på et andet tidspunkt. 

- Arbejdsdag for senior.  

Per vil gerne have hjælp til at få struktureret boldrum, og der skal også laves en trappe mod multibane. 

Lars Bo spørger spillerne til spillermøde den 27/2. 

8. Bestilling af materialer. 

- Boldrum skal laves om? Ansøg vennerne om 6 boldvogne. 

- Hjul på mål – Hvem sørger for det? KJE spørg Bjarne Foli og Mads om de vil sørge for det. 

- Nyt spillertøj. Spillersæt til 1. hold, 2 x 8 spillersæt til U9 + spillersæt til U10/11 

- Ny tøjleverandør: Der bliver i nær fremtid lavet aftale med Sportsmaster, og vi skal fremover spille i Nike. 

Der bestilles en polo og træningstrøje til hvert bestyrelsesmedlem, samt en trænerpakke bestående af shorts, 

T-shirt, strømper, træningsdragt og regnfrakke. 

- Nøgle udleveret til Johnny Crawford, Johnny Agermose, Mads Nicolaisen og Henrik Andersen. 

9. Klubblad – deadline 15/3 uddeling 1/4….hvem deler ud? KJE spørger U9 om de vil dele ud og tilbyder en 

klubdragt pr. spiller som betaling.  

Hvad skal med i bladet? Jubilæum + fest  – indlæg fra alle trænere – Cafeteriet (Per) – Kampprogram hjemme 

(Niels) - Målaktier – Indlæg fra vennerne – Klubdragt – Johnny Mogensen Pris. 

10. Målaktier. KJE opdaterer aktien så den passer til i år. Per spørger Paul om han vil trykke. 

11. Eventuelt:  

Fifa 16 lægges i skuffen til en senere lejlighed, hvor vi i bestyrelsen har mere overskud. 

 

- Næste møde torsdag den 10/3. - Husk at melde afbud hvis I skulle blive forhindret i at deltage. 


