
 

Referat Bestyrelsesmøde: 

Tid: mandag den 8. august 2016 kl. 18.30. 

Sted: Hos Dorthe, Gyvelvænget 3 

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

Afbud: Mads Nicolaisen (Lars Bo kom senere) 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet blev godkendt uden anmærkninger. 

2. Nyt siden sidst? 

I juni stillede vi med ca. 35 mand til Heartland Festival og det gav ca. 11.000,- i aflønning og efterfølgende 

sendte vi samme antal frivillige til ACDC-koncert i Århus og det gav ca. 33.000,-. Henning Maegaard var 

tovholder på begge arrangementer og ydede en fantastisk indsats. 

3. Økonomi: 

- Hvad er status på økonomien? Dorthe orienterede. 

- Kontingentrestancer? Ca. 18.600 i restance. Der er i alt 34 spillere der skylder kontingent (enkelte senior 

skylder op til 1.200,-) Der udsendes rykkere med rykkergebyr medio uge 32. 

- Trænerkontrakter: Der skal ændres på et par stykker.  

Der skal laves kontrakt på Brian Nyhus (ny seniortræner), samt poder. KJE korrigerer 

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

Der er udbetalt 15.458,- kr. i medlemstilskud for 2016. 

4. Nyt fra ungdom. 

- Nye træningstider? Niels har opdateret liste med træningstider. Alle hold starter op i uge 32 

- Podeafdeling: Der mangler stadig træner til poderne. Podestævne den 21/8 – Niels spørger Claus om 

dommere. Per booker telt. Kim Skovby Klindt er stævneleder. 

- øvrig ungdom: U9 vandt Kerteminde Cup og U12 blev nummer 2. Samme træner besætning i efteråret, dog 

måske en ny hjælpetræner til U13 

- FC Midtfyn: U14 og U15 er slået sammen med Claus som træner og Alexander som assistent der primært 

passer U14. Johnny Crawford og Allan Andersen stopper for U16 piger, mens Henrik Knudsen fortsætter. 

- B&U konsulent: Intet nyt 

5. Nyt fra senior. 

- Status for spillertrup, træner m.m.: 

Der er 9 spillere som er bosiddende i Odense som har valgt at skifte til Chang, men der er også kommet et par 

nye unge spillere, så vi krydser fingre for at vi stadig kan stille to senior hold.  

Brian Nyhus er startet som træner. 

 

6. Bestilling af materialer. 

- Spillertøj, trænerpakke, klubdragt og bestyrelsestøj.  



 

Årgang 2007 har modtaget 2x8 sæt fra Bolbro Køreskole. 

Der er bestilt spillersæt til årgang 2005/6 med Bente’s Bageri som sponsor. 

Trænerpakker er bestilt. 

Klubdragten er bestilt. 

Super Oldboys mangler tøj. Jørgen Jensen får til opgave at finde en sponsor. 

- Boldrum. Mads Nicolaisen har ikke lavet boldrummet som lovet, så Per og Kenneth færdiggør dette. 

7. Klubblad: 

- Hvem vil være distributør? Niels laver rutekort og fordeler bladet til hver rute og alle blade afleveres til 

træneren som videredistribuerer til spillerne. 

-Indhold til klubbladet: Indholdet fylder meget og er tidskrævende. Alle trænere skal rykkes for indlæg. 

8. Ryslinge-dagen søndag den 4/9: 

- Hvem kan hjælpe og hvad skal vi lave? Henrik står for menneskebordfodbold og laver en turnering som 

starter kl. ca. 11:30 

9. Flere frivillige kræfter søges. Vi skal bl.a. bruge nye bandemedlemmer og hjælp til cafeteria/pølsevogn. 

- Jørgen og Per stopper med banderne. Kan vi evt. dele opgaven ud på forældrene, således at det hold der 

træner først om fredagen får 150 kr. for at opstille og det hold der nedtager får 150 for at pille ned. KJE 

undersøger. 

Per kommer til at mangle hjælp i pølsevognen og cafeteriet, da Henning er blevet syg. Jørgen Jensen kan 

måske hjælpe. Der sendes en kurv til Henning. Per køber kurven og Kenneth skriver et kort. 

10. Eventuelt: 

- Billetter – Klubtur til OB-kamp: Vi har fået tildelt 125 billetter til en OB-kamp og første prioritet OB-FCM den 

18/9 eller OB-AGF 2/10. Det skal være en fællestur for hele klubben. 

- Fremtidig bestyrelse og sammensætning af denne.  

Der skal afholdes generalforsamling i november, og selvom vi er tidligt ude, så opfordrede Kenneth til at dem 

der er på valg får afklaret om de ønsker genvalg eller ej. På valg er Dorthe og Niels for en 2-årig periode, samt 

de suppleanter Per og Lars Bo for en 1-årig periode. 

- Vi bør fremadrettet ansøge Faber Fonden om årligt tilskud til materielle goder….kunne det være en opgave 

for Lars Bo? 

- Næste møde torsdag den 1/9 kl. 18:30? 

 

Husk at melde afbud hvis I skulle blive forhindret i at deltage. 


