
 
Referat Bestyrelsesmøde 

Tid: tirsdag den 19. januar 2016, kl. 19.00 - ca. 22.00 

Sted: Bestyrelseslokalet i hallen. 

Deltagere: Dorthe Foli, Per Hanfgarn, Niels Bak, Lars Bo Hansen og Kenneth Jensen. 

Afbud: Mads Nicolaisen og Henrik Andersen. 

 

Dagsorden – Bestyrelsesmøde   

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

2. Siden sidst. Referat fra diverse møder. 

- Heartland Festival: Styregruppen er kommet med en tilbagemelding efter infomøderne med alle 

foreningerne. De ligger op til at en frivillig skal arbejde minimum 6 timer under festivalen og ca. 20 timer 

før/under/efter festivalen for at få et armbånd. Vi er blevet tilbudt 40,- kr. pr. arbejdstime pr. frivillig. De 

enkelte opgaver pr. forening spænder over fra 3.500,- til 18.000,- kr. 

Kenneth og Per mødes med repræsentanten for styregruppen torsdag den 21/1-16, hvor vi forhandler videre 

og bliver mere konkrete. 

- FMK: Onsdag i uge 2 var Kenneth til møde i Formandsklubben og det store punkt på dagsordenen var 

nedlæggelse af 15 11-mands baner i Faaborg-Midtfyn Kommune for at finde en årlig besparelse på 200.000,- 

kr. og hver enkelt klub skulle på mødet komme med et oplæg til hvordan de kunne bidrage. Fra RB’s side af 

kunne vi meddele at såfremt vi skulle nedlægge baner, så blev det 8-mands banen ved HERY’s lokaler som vi 

bedst kunne undvære, men her vurderede man at der ikke ville være nogen besparelse ved at nedlægge 

denne. Der blev lavet en styregruppe som vil gå i dialog med borgmesteren inden vi kommer med et samlet 

udspil omkring banerne. 

Per, Stig og Kenneth mødes med Majken fra FMK torsdag den 21/1 og får en snak om hvad vi i Ryslinge kan 

tilbyde. Vi vil hellere tage dialogen med FMK inden de bare tager en beslutning hen over hovedet på os. 

- Vennerne: Samarbejdet med vennerne kan klart forbedres. Kenneth og René har holdt to-mands-møde og 

haft en god dialog omkring samarbejde og kommende projekter. Der blev aftalt at vi skal have bedre styr på 

det økonomiske, så de to formænd og kasserer fra begge foreninger holder møde og koordinerer. 

I samarbejde med René Thingholm og Jørgen Jensen, så har Kenneth indledt forhandlinger om ny 

materialesponsor og her inviteres følgende til forhandling: Sportsmaster, Sport-direct og Sporticon. 



 
3. Økonomi 

- Hvad er status på økonomien?  

Der blev genudsendt kontingropkrævninger fra efteråret mellem jul og nytår, og der er allerede en del som 

har betalt og vores udestående er pt. på 26.000,- Hovedparten af disse er fra seniorafdelingen. 

Kenneth ringer rundt til nogle af skyldnerne og der udsendes rykkere i uge 4.  

- Kontrakter, kontingentfritagelse og andre ”lønnede hverv” 

Listen for kontingentfrie i 2015 var på hele 64 spillere, men nu er der ryddet op og listen tæller nu 16 spillere. 

Vi har opstillet følgende regler for hvem der kan få kontingentgodtgørelse: 

Man optjener 1 x fri kontingent hvis man er træner eller bestyrelsesmedlem i RB41 eller RB41 Venner, og 

man får 1 x fri kontingent for hver post. Man bruger det frie kontingent på sig selv eller et barn under 18 år. 

- Lønnede hverv: Der skal oprettes kontrakter (skriftlige aftaler) for samtlige ”lønnede” hverv, således at der 

er klare aftaler. 

- Det gamle regnskab for 2015: Den gamle bestyrelse kan ikke selv færdiggøre regnskabet, og man har derfor 

hyret Gitte Bastholm og Dorthe Foli til at færdiggøre dette for et beskedent beløb. 

4. Dokumentdeling, aftaler m.m. 

Der er oprettet en konto på Dropbox 

Alle aftaler og vigtige filer skal uploades på Dropbox. 

5. 75 års jubilæumsfest 7. maj 2016 

- Status? Møde omkring reception: Stig, Johnny, Kim, Lars bo og Kenneth. 

Der holdes reception kl. 12-15 i hallen, med efterfølgende kamp RB41 serie 2 kl. 15:00. 

Kim laver et jubilæumsskrift og indbydelse. Der sendes indbydelser til sponsorer, samarbejdspartnere, DBU, 

tidligere formænd, frivillige m.m. 

Kenneth holder velkomsttalen. 

Vi holder fast i at holde et medlemsarrangement den 7/5 kl. 10.00 (Henrik har opgaven) 

Selve festen forsøges flyttet til lørdag den 21/5. Kenneth aftaler nærmere med vennerne. 

6. Nyt fra ungdom. 

- Kontrakter, børneattester 

Der skal laves trænerkontrakter på samtlige trænere (Kenneth) 

Der skal indhentes børneattester på samtlige ungdomstrænere og hele bestyrelsen (Kenneth) 

- Tilmelding af hold til stævner/turnering. – Kenneth sender liste til Niels, som melder hold til. 

- Fodboldcamp i påskeferien for de yngste.  

Vi satser i stedet på 3 x 1,5 times træning med DBU instruktør for 0. til 1. klasse. Hvad angår børnehave, så 

satser vi på at Mads og Henrik kan lave et fredagsarrangement. 

- Ansøgning DBU’s Ungdomsfond senest 15. feb. 

http://www.dbu.dk/klubservice/Okonomi_og_fonde/dbus_ungdomsfond_af_18_maj_1964/AnsoegningDBUs



 
Ungdomsfond 

Kenneth sender ansøgning omkring ca. 50 spillere til Kerteminde Cup (ansøgning sendt pr. 21/1-16) 

7. Nyt fra senior. 

Der er opstart den 27/2 kl. 14:00 - 16:00 med spillermøde kl. 17:00 og fællesspisning kl. 18:30 

Der er pt. 25 spillere som har givet tilsagn om at de vil spille. 

Johnny Agermose Uuterra er hyret som 2. holdstræner. 

Mads Nicolaisen hjælper Rasmus omkring 1. holdet. 

Niels opretter træningskampe. 

- Arbejdsdag: Vi arrangerer en arbejdsdag en gang i foråret, hvor senior kan hjælpe med at lave trappe til 

multibane, samt bygge om i boldrummet. 

- Dommerbord: Kenneth havde et ønske om at opgaven med at sidde ved dommerbordet kunne løses af 

seniorspillerne, men Lars Bo var tvivlende over for dette, da tidligere erfaringer viste at det hele faldt tilbage 

på meget få. Vi vil dog fremadrettet prøve at få seniorerne i dialog omkring disse dommerbordsvagter. 

8. Bestilling af materialer. 

Der var enkelte mangler til det ene seniorhold (KJE fylder op hos Sporten) 

Tøjvask – Overtrækstrøjer og træningsdragt senior (Lars Bo undersøger). 

9. Eventuelt: 

FIFA 16: Kenneth havde en idé om at lave et stort stævne i FIFA16 på Playstation i hallen/cafeteriet. Der var 

stor opbakning til dette og vi forventer at det vil være populært. ( KJE arbejder videre på dette). 

- Der afholdes ikke ”Vi rocker” i år, så dermed går vi glip af en pæn indtægt. 

- Boldrum: Der er forslag om skabe på venstre side fjernes og der indkøbes evt. 5-6 vogne á 2.000,- kr. stk. til 

bolde (Dorthe ansøger hos Vennerne) Kenneth forhandler pris. 

- Næste møder afholdes den 23/2 kl. 19:00 og igen 15/3 kl. 19:00 

 


