Dagsorden Bestyrelsesmøde
Tid: Mandag den 20. marts 2017 kl. 19.00.
Sted: Mødelokalet i Ryslinge hallen.
Deltagere: Per Hanfgarn, Niels Bak, Niels Westergaard, Henrik Andersen og Kenneth Jensen.
Afbud: Kim Skovby Klindt
Dagsorden – Bestyrelsesmøde
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.

2.

Nyt siden sidst:
- Hallens fremtid.
Kværndrup har sagt nej til at hallerne løsriver sig, såfremt at Kværndrup skal overtage gælden på 300.000
alene. Der er repræsentantskabsmøde den 27/4 og så må vi se hvad der sker.
- Klubbens fremtid. Vi afventer lige lidt med at drøfte dette, da der har været fuld knald på her på sidste og
sket mange ting.

3.

Regnskab:
- Ny kasserer? Dorthe Foli har valgt at stoppe i bestyrelsen, da hun ikke længere har den fornødne tid. Vi har
søgt efter en ny kasserer og fundet et emne, Vivi Jensen. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
onsdag den 5/4 kl. 19:30 med valg af ny kasserer som eneste punkt på dagsordnen.
Dorthe afleverer regnskab til revision mandag den 3/4 til vores revisorer.
- Kontingentrestancer. Der er kun to tilbage – samlet 1.025,- + 600,- = 1.625,- Budget:
Vi venter lige lidt til vi har fået et bedre overblik over det hele.

4.

Nyt fra ungdom:
- Poder- U12: U4/5 er startet op med Karoline og Nikolaj og de har været imponerende 12 spillere til træning
de første to gange. U6/7 har været 6-7 spillere til træning. U8/9 har kun været 5 spillere, så det ser ikke for
godt ud. U10 har været 15-17 spillere til træning. U12 ligger stabilt på 11-13 spillere til træning.
- RG17:
Der er tilmeldt 8 trænere til trænerkursus den 22/3 og 29/3 i Nr. Broby. Pris 300,- kr. pr. spiller.

5.

Nyt fra senior:
- Status for trænerteam og spillertrup.
Der mangler stabilitet i seniorafdelingen og hvis der ikke snart kommer en træner, så risikerer vi at det hele
går i opløsning. Niels W. og Kenneth har holdt møde med et træneremne, Kristian Hansen, og han kan tage
resten af året for xxx kr. Vi valgte enstemmigt at ansætte ham og han starter den 23/3-17.
Johnny fortsætter som holdleder for 2. holdet.

Der er ca. 25 spillere + 8 løse og lidt fra Faber.
Spillerne skal selv vaske deres tøj og får så ekstra penge til holdkassen for dette.
6.

Forårets kampe – opkridtning. Bjarne Foli stopper som kridtmester, da vi ikke kunne
honorere hans ønsker for indsatsen. Ny kridtmester er John Nielsen. Flytning af kampe skal meddeles til
Kenneth i.f.m. opkridtning.

7.

Trænerhåndbog. Per redigerer lidt i håndbogen og sender den rundt til godkendelse.

8.

Materialer:
- Mangler vi noget til den kommende sæson?
Senior: Mangler til lægetasken? Niels W. tjekker lægetasken.
Frisparksmur: Pris ca. 1900,Der står en masse gammelt tøj i kridtrum og boldrum. Per, Henrik og Niels Bak deler alt det gamle tøj op i
størrelser og fordeler det til alle spillere.

9.

Møde med Vennerne den 6/4 kl. 19:00
- Der skal skabes et fællesskab os foreninger imellem, og vi skal have klarlagt spillereglerne i forhold til
hinanden. Hvordan skal reglerne for ansøgning være? Hvor ofte udbetales der?

10. Eventuelt
- Klubblad.
Klubbladet forventes klar til tryk den 10/4 – Deadline for artikler er den 1/4.
Kim rykker trænere for indlæg og skriver selv lidt om Klubbens dag.
Kenneth skriver ”formanden har ordet”
Niels W. sørger for lidt omkring senior.
Niels retter kampprogrammet til.
Vi tilbyder distributionen af klubblade til U12 – Thomas og Carsten skal selv stå for at fordele ruterne til
spillerne. Holdet honoreres med 5.000,- kr. for opgaven.
- Målaktier 2017
Skal vi i år sælge målaktier? Har vi ressourcer til det?
Vi spørger Vennerne på mødet den 6/4 om det er en opgave for dem.
- Heartland Festival
Ifølge Henning Maegaard, så samarbejder vi med HERY og deler pengene.

Næste møde torsdag den 20. april kl. 19:00???
Husk at melde afbud hvis I skulle blive forhindret i at deltage.

