
 

Referat Bestyrelsesmøde den 16. januar 2017 

Deltagere: Per Hanfgarn, Niels Bak, Kim Skovby Klindt, Dorthe Foli, Niels Westergaard, Henrik 

Andersen og Kenneth Jensen 

Dagsorden – Bestyrelsesmøde   

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. 

Niels stillede spørgsmålstegn ved hvor meget han skulle redigere i de referater der skal på hjemmesiden. 

Vi blev enige om at vi ikke skriver noget om økonomi og person følsomme ting. 

2. Nyt siden sidst: 

- FC Midtfyn. 

Niels og Kenneth har orienteret Styregruppen om at vi ikke længere ønsker at være en del af FC Midtfyn. 

Det viste desværre at det skabte en del uro omkring drengene U14 og U15, hvor mange af dem ville stoppe 

eller flytte til Gislev eller Ringe, så vi har nu været i dialog med Gislev om at indlede et samarbejde med dem 

omkring U14 og U15. Samarbejdet skal hedde RG17 og U14 skal træne og spille kamp i Ryslinge og trænes af 

Kenneth Jensen. U15 skal træne og spille kamp i Gislev og trænes af Claus Galek Kjerside. 

- Hallens fremtid. 

På borgermødet den 12. januar blev der nedsat en arbejdsgruppe som skal finde det rigtige ”set-up” for 

Ryslinge hallens fremtid. Kenneth er boldklubbens repræsentant i arbejdsgruppen. 

- Klubbens fremtid. 

Der hersker stor usikkerhed om hvordan fremtidens foreningsliv ser ud i Ryslinge. Vennerne mangler 7 nye 

bestyrelsesmedlemmer og kan de ikke finde dem, så lukker de og så bliver det op til boldklubben at finde ud 

af hvordan vi vil få tilført kapital fremadrettet. Vi snakkede en del om at vi evt. kunne slå os sammen med 

andre foreninger for at stå stærkere og dermed også være med til at sikre hallen. Alle var enige om at vi godt 

kunne undersøge muligheder for at samarbejde med andre foreninger. 

3. Regnskab: 

- Kontingentrestancer. Der er kontingentrestancer for 2016 på 3.475,-  

Niels Westergaard rykker de sidste seniorspillere. 

Dorthe informerede om kassebeholdningen. 

4. Trænermøde torsdag den 19. januar. 

- Per får udskiftet cylinder til boldrummet og udleverer nøgler til alle trænere på mødet.. 

- Hvem gør hvad? Kenneth laver en Power-point præsentation og leder mødet gennem denne. 

- Børneattester: Der skal indhentes børneattester på de nye trænere og bestyrelsesmedlemmer. 

5. Klubbens dag den 4. marts. 

- Program:  

Vi starter med Five-a-side for U5-U12 fra kl. 12:00-13:30 

KL. 13:45-14:45 er der præsentation af alle klubbens hold, og her får hvert hold overrakt en gavecheck på 50,- 



 

kr. pr. spiller de har i deres trup til dækning af en vand/øl/frank hotdog eller lignende i 

løbet af sæsonen. 

Kl. 15:00-17:00 Five-a-side turnering for U13 til og med old boys. 

- Fest om aftenen: 

Der afholdes klubfest i HERY’s lokale kl. 18:30 

Per har fået tilbud på mad til 80,- kr. pr. person fra Forsamlingshuset. 

Per undersøger Jukebox 

Kim har indbydelser klar til trænermødet. 

6. Materialer: 

- Mangler vi noget til den kommende sæson? 

Der mangler målmandshandsker. Niels W. tjekker lægetasker og laver en bestillingsseddel. 

7. Bemanding indendørsstævner. 

Lørdag den 4. februar kl. 10:00 – 16:00 Niels Bak og Kim  

Søndag den 5. februar kl. 9:00 – 11:00 Kenneth Rasmussen + en forældre U8 

kl. 11:00 – 14:45 Niels W 

14:45 – 18:30 Henrik 

8. Eventuelt 

- Jyske 3-bold (stort stævne den 20. maj) Kenneth ansøger om stævne til den 16. september 

- trappe: Der skal laves en lille trappe til multibanen. Niels W. samler et hold. 

Næste møde mandag den 27. februar 19:00 

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


