
 

Referat Bestyrelsesmøde 

Tid: torsdag den 8. september 2016 kl. 18.30. 

Sted: Mødelokalet i Ryslinge hallen. 

Deltagere: Niels Bak, Mads Nicolaisen, Dorthe Foli, Lars Bo Hansen, Henrik Andersen og Kenneth Jensen. 

Afbud: Per Hanfgarn. 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

- Referatet blev godkendt. 

2. Nyt siden sidst? 

- RB41 var repræsenteret til Ryslingedagen, men grundet dårligt vejr, så rykkede vi indendørs i hallen.  

Der var 100 deltagere til Ryslingeløbet. 

3. Økonomi: 

- Hvad er status på økonomien? Dorthe orienterede. 

Der er indsat 760,- for Ryslingeløb.  

- Kontingentrestancer? Der er 10.750 kr. i restance og der rykkes for disse nu. 

- Kontingentopkrævning efterår. Spillerlister er næsten klar. Der sendes kontingentopkrævning ud pr. 20/9 

- Trænerudbetaling pr. 20/10-16  

- Leje af omklædningsrum – Hvad betaler vi? Skal der ændres på tidspunkter (Niels)? Niels har lavet en aftale 

med Gitte Bastholm. 

4. Nyt fra ungdom. 

- Podeafdeling: Frit kontingent til de to trænere for U5-7. Husk at notere det i Kluboffice. 

- øvrig ungdom: U8 kører ikke optimalt på trænersiden grundet sygdom m.m. 

U10 kører fantastisk med næsten 20 spillere 

U12 har 15 spillere og det kører også godt.  

U13 har fået en fantastisk start i en sværere række og har maksimum point efter 4 runder. 

- FC Midtfyn:  

U16 piger har mistet en del spillere og er ikke mange til træning og har ofte svært ved at stille hold.  

U14-15 har store udfordringer, da man efter en stor spillertilgang er oppe på 35-36 spillere, og det har 

medvirket til at Claus Kjerside er blevet stresset og har svært ved at klare opgaven. 

Der er møde i styregruppen den 15/9, hvor vi skal have styr på trænersituationen og evt. nyt spillertøj. 

- B&U konsulent: Erling er startet op efter sommerferien og ligger de fleste af hans timer i Ryslinge, hvor han 

lige nu fokuserer på U8-12.  

5. Nyt fra senior. 

- Status for spillertrup, træner m.m. 

Er kommet rimeligt i gang med begge hold, men det kniber lidt med at stille et 2. hold, og vi forsøger bl.a. at 

gå i dialog med tidligere spillere, oldboys og flygtninge. 

Brian træner efteråret ud, og vi forsøger at køre igennem med to hold resten af efteråret. 



 

Der er en stor problemstilling rent fremtidsmæssigt med hvad vi skal gøre og der ligges op 

til et samarbejde mellem RB41 og Kværndrup Boldklub. Bestyrelsen er ikke enig omkring 

samarbejde, og Kenneth ringer til Allan Mortensen Kværndrup og foreligger vores 

holdning. 

- Tøjvask: Bjarne Foli fortsætter ikke med at vaske tøj efter nytår. 

6. Indendørstræning – skal der bookes tider? Hvem opstiller bander? Hvem ønsker at træne indendørs? 

Kenneth snakker med Per ang. Tiderne og aftaler nærmere med trænere. 

Første hold fredag og sidste hold lørdag tilbydes at opstille/nedtage bander for 150,- kr. pr. gang. 

7. Bestilling af materialer. 

- Spillertøj, trænerpakke, klubdragt og bestyrelsestøj. 

Sportmaster er ved at være med igen, så det ser fornuftigt ud. 

Der er bestilt spillersæt til Herre Senior (Sponsor: Bakkelund) 

Der er bestilt spillersæt til old boys (sponsor: Ole’s Olie) 

- Boldrum. Er lavet færdigt og det fungerer godt. 

- Hjul til mål: KJE får konsulent fra TRESS til at komme forbi og kigge på vores mål, således at vi får de rigtige. 

8. Klubtur til en OB-kamp: Vi skal have fundet en dato.  

OB – Lyngby Søndag den 6. november kl. 12:00 ???? 

Niels ansøger om billetter til denne kamp og KJE skriver på Facebook til vores medlemmer omkring disse 

billetter. 

9. Generalforsamling: I bedes inden næste møde få afklaret hvor vidt I ønsker genvalg på den kommende 

generalforsamling.  

Lars Bo ønsker ikke at genopstille.  

Mads er ikke på valg, men stopper pr. 1/11 grundet arbejdsmæssige opgaver.  

Henrik er ikke på valg. 

Dorthe genopstiller kun såfremt at hun får hjælp – KJE spørger Anders Lauritsen.  

Niels er på valg til bestyrelsen og genopstiller formodentligt.  

Per genopstiller som suppleant. 

Evt. dato for generalforsamling: 24/11 

10. Afslutning efterår.  

Vi holder afslutning fredag den 18/11 for bestyrelse, trænere, dommere (Hjælpere: Kim Klindt, Henning 

Maegaard med frue, Cafeteriets hjælpere, Gitte Bastholm, Jørgen Jensen, Paul Halberg) andre????? 

11. Eventuelt: 

- Der skal laves en ansøgning om tilskud til vennerne. KJE forsøger at stille nogle poster op som skal 

godkendes på næste møde. 

- KJE får renoveret multibanen 

Næste møde torsdag den 6. oktober kl. 18:30 

 


