Referat af Bestyrelsesmøde den 10. marts 2016
Deltagere: Per Hanfgarn, Niels Bak, Mads Nicolaisen, Dorthe Foli, Henrik Andersen, Lars Bo Hansen og Kenneth Jensen
1.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2.

Nyt siden sidst.
- Heartland Festival….intet nyt. Kenneth rykker for svar.
- Vennerne: Vi har ansøgt vennerne om 6 stk. boldvogne og fået et afslag. Vi har besluttet selv at købe dem.
Vennerne har lyttet til vores kritik og har nu flyttet ”Jubilæumsfesten” til den 28. maj og annulleret aftalen
med bandet Heaven.
Vi mangler fri kapital og bør ansøge vennerne om et tilskud. Kenneth ansøger

3.

Økonomi
- Hvad er status på økonomien?
- Kontingentrestancer? 18.500,- Primært kun senior. Lars Bo tager fat i skyldnere (senior)
- Mobile Pay: Har fået dankort og kan så bestille telefon og få Mobile Pay oprettet.
Dorthe og Kenneth følger op.
- Forsikring: Hallens forsikring dækker boldrummet. Fritidsulykkeforsikring – her er det ens egen forsikring
der dækker. Vi bør have en forsikring som fratager bestyrelsen økonomisk. Dorthe tager fat i ALKA.

4.

75 års jubilæumsfest 7. maj 2016
- Status?
Reception (tovholder: Lars Bo): Statusmøde lørdag den 19/3 kl. 10:00
Per og Cafeteria-gruppen har lavet en ny menu og de kan lave maden.
Ifølge Lars Bo, så er der styr på det.
- Formiddagsarrangement (tovholder: Henrik):
Niels har kontaktet Christian Nørkær fra Øens Hold, men han er svær at få kontakt til.
- Jubilæumsfesten har vennerne flyttet til den 28. maj – mangler musiker m.m.

5.

Nyt fra ungdom.
- Podeafdeling? Kenneth har holdt møde med Tre Ege skolen, men mangler at få lavet en aftale med
Friskolen. Der er planlagt arrangement for 0. og 1. klasse den 1/4, 8/4 og 15/4 og Kenneth er instruktør på
alle øvelser. Skolerne stiller med 3-4 hjælpere selv og RB41 kan måske stille med følgende hjælpere; Mads,
måske Bjarne/Lars Bo.
Der er lavet aftale med Janine Ossmann og Jan Alkingst som fremover træner U7 og U8 – KJE fortsætter med
at have fokus på U5 og U6 indtil de er kommet godt i gang og der forhåbentligt er fundet en træner.
Der laves en massiv markedsføring mod podeafdelingen for at få nye medlemmer.

Mads omdeler flyers til ældste årgange i børnehaver og 0. + 1. klasse i byens skoler og der ophænges plakater
på skoler, børnehaver og hos bageren, Brugsen og Spar.
Kenneth har bestilt 2 stk. ”Roll-up” som skal skabe yderligere fokus på de helt unge og Ryslinge Boldklub.
- øvrig ungdom:
U9 har holdt spillermøde den 8/3 omkring træningslængde og sluttidspunkt.
U10/11 er så småt startet op med lidt torsdags træning. Officiel opstart med arrangement den 29/3.
U12: Startede med træningslejr den 5-6/3 og er kommet godt i gang.
- FC Midtfyn: Erling Thomsen B&U-konsulent er startet op og der er arrangement i Kværndrup den 15/3
6.

Nyt fra senior.
- Vasketøj: Vask af træningsdragt/spillertøj – samlet 10.000,Der laves ny aftale med Bjarne Foli som fremover vasker alt for seniorafdelingen.
- Arbejdsdag for senior. Ny dato 19/3 kl. 8:30 ( Lars Bo og Per koordinerer)
Opgaver: Boldrum, trappe til multibane,
- Spillesæt til senior: Spillerne er blevet bedt om selv at finde en sponsor, og kan de ikke det, finder Vennerne
en sponsor.

7.

Bestilling af materialer.
Kontrakten med SPORTMASTER er endnu ikke underskrevet – det er vennerne som skal underskrive.
Der skal bestilles nye spillersæt til:
2 x U9 (5-mands) sponsor: Bolbro Køreskole.
1 x U11 (8-mands) sponsor mangler.
1 x HS (11-mands) sponsor mangler.
- Hjul på mål – Hvem sørger for det? Dorthe mener godt at Bjarne kan montere hjulene.

8.

Klubblad – hvad mangler vi?
Niels skriver omkring træningstider og kampprogram for foråret.
Kenneth har indhentet indlæg fra alle trænere.
U9 deler klubblade ud og får klubdragt som betaling – omdeling 9/4 – 10/4

9.

Målaktier.
Paul trykker – Per giver besked. De skal være klar til salg først i april. Henrik er koordinator for ungdom og
sørger for at udlevere målaktier til alle spillere og holder styr på disse. Lars Bo er koordinator for HS.

10. Eventuelt:
Stig skal have besked om bookinger af omklædningsrum senest 3 dage før.
Næste møde 7/4 kl. 18:30

