Referat fra bestyrelsesmødet holdt 22. november 2018

Dagsorden/Referat
1. Status på økonomi
Aktuel status udleveret af vores kasserer. Alt forløber tilfredsstillende.
2. Glamsbjerg 2019
Der skal benyttes RSL bolde. T-shirt som de foregående år.
3. Holdturnering
Drøftelse af dette punkt efter input fra DGI Fyn.
Søren bearbejder det og drøfter det evt. med andre kredse.
4. Nye individuelle turnering efter oplæg fra BD`s sportschef
BF bevilgede foreløbig 2.500 kr. til dette nye setup.
Det samme har OBK gjort. BF bevilger gerne 5.000 kr. hvis OBK er med på
det samme.
Middelfart, OBK og Svendborg har sat sig sammen for at trække nogle af
disse turneringer til Fyn, evt. med BF som ansøger.
5. Status på ad hoc opgaver
Kredsmatchen for U11 gik igen rigtig fin – denne gang med 5 deltagende
kredse. Middelfart stod, på vegne af BF, igen for afviklingen og dette
fungerede perfekt.
130 børne er tilmeldt FM for A-B-C og D-rækkerne. Der er ca. 30 børn
flere end sidste år, men nu er A-rækken så også kommet med. Igen er det
Jens Nielsen, på vegne af BF, der står for afviklingen.
6. U-13 træning på Fyn
Brian Hansen vender tilbage med forslag til datoer for denne træning, og
vender tilbage til bestyrelsen sammen med Rene, når datoen er fastlagt.
7. Kontingent til kredsen fra næste sæson
Kredsene i DK har nu lavet en ensartet og fælles beslutning, og det
betyder at BF fremover vil modtage ca. 46.000 kr. om året i kontingent.
På næste bestyrelsesmøde vil vi starte en snak om anvendelsen af disse
midler
8. Evt.
Nyt design på vej til hjemmesiden. Lars følger op på dette.
Næste møde afholdes 17. januar på Restaurant Målet i Odense kl. 1700.
(er efterfølgende ændret til 27.02.2019 – sted endnu ikke fastlagt)
Hertil inviteres ad-hoc tovholderne.
Referat: Martin Andersen

