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Bestyrelsesmøde 16-03-2022: 

Afbud: Marianne og Lars. 

1. Bestyrelsen konstitueres: 

 

Formand: Tom Meyer Andreasen (Motion) 

Næstformand: Lasse Munk (Fodbold) 

Kasserer: Marianne Charlotte Munk Nielsen  

Sekretær: Lykke Regel (Holdtræning) 

Medlem: Willy Scholz (Krolf) 

Medlem: Lars Linding (Badminton) 

Suppleant: Cira Madsen (Motion/Býfesten)  

 

Fire møder om året + generalforsamling. Møderne arrangeres fra gang til gang. 

 

 

2. Siden sidst: 

 

Fodbold: 

Fodboldsæsonen er i gang. Lasse har overleveret trænerposten for de små til Louise Josefsen og 

Tommy Kaas Hansen. Kontrakter skal udarbejdes. 

Samarbejdet med Ribe/Hviding fortsætter med U9 og U10. 

Banerne er blevet til helårsbaner, så man kan spille og bruge lyset året rundt. 

Lyset virker nu. 

Der er bestilt nye bolde. 

Et enkelt mål er i stykker. Lasse tjekker op med Esbjerg Kommune (EK). 

 

Krolf: 

Banen er ved at blive gjort klar til den nye sæson. 

Usikkerhed omkring om kommunen står for at klippe læhegnet til banen. Willy tjekker med Benny 

Rasmussen og/eller  Vej og Park i EK. 

Traktor udskiftes. Tom kontakter Lyngtek og bytter lige over med den gamle til ny med mindre 

skær, så den kan gå ind i Kridtskuret.  

Der undersøges stadig, om der kan sluttes vand til pavillonen. Bo Schmidt fra Nørgaard Anlæg har 

styr på sagen med Din Forsyning, og de påbegynder snart gravning, for at se om det er lukket til.  

Klubben har tilmeldt to hold til turnering. 

 

Holdtræning: 

Nye redskaber for godt kr. 17.000 til forældre/barn gymnastik er købt og taget i brug. Disse er 

betalt med tilskud fra foreningspuljen DIF/DGI. 

Sidste træning i sæsonen er d. 6/4.  

Der er plads til flere tilmeldinger til både yoga og fysioflow, men kører ellers fint. 

Der forventes sommeryoga på programmet. 

Møde med instruktører afholdes snarest. Lykke og Tom deltager. 
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Motion: 

Der er startet træning op mod RoyalRun 2. pinsedag/6. juni 2022. 

Træningen er varieret og forslag til forskellig træning modtages. 

 

Badminton: 

Sæsonen er ved at slutte. Der spilles i hallen Egebæk/Hviding og Ribelunds festsal. En stor ekstra 

regning, til rengøring i Ribelund, skaber problemer i samarbejdet, og det vil blive nødvendigt med 

et større kontingent, hvis dette ikke løses. Regningen er indtil videre blevet halveret, og der er 

fortsat kontakt til Fritidsudvalget. Mulighed for anke ved Borger og  Arbejdsmarked i EK.  

Fra næste sæson bliver der kun booket baner torsdag, hvis idrætsforeningen bliver pålagt at betale 

gebyret. 

Generelt færre medlemmer grundet corona.  

Velcro på nettene i Ribelund fungerer ikke optimalt. Lars tjekker op. 

 

 

3. Håndtering af bilag i udvalgene 

Bestyrelsen beslutter at der fremover skal være to godkendelser på alle bilag over kr. 300. Dette for 

at sikre os mod svindel i fremtiden. Bestyrelsesmedlemmer orienterer deres bagland i udvalgene.  

 

 

4. Indkøb 

Bestyrelsen godkender nye termokander, ny projekter med bluetooth, en ny kaffemaskine og en 

VGA Converter-stik til klubhuset. Tom og Lasse køber ind. 

 

 

5. Nøgler 

Willy bliver ny nøgleansvarlig efter Benny. Der mangler en A-nøgle fra et gammelt medlem af 

foreningen.  

Der skal tjekkes op på, om de som har nøgler, behøver dem. Willy og Tom tjekker op.  

 

 

6. Hundeluftning på stadion og legeplads 

Bestyrelsen beslutter at sætte en skraldespand op ved legepladsen og hjælpe hinanden med at 

tømme denne. Lasse sætter en sort i en af dem fra rum 3 i boldskuret.  

 

 

7. Samarbejde med forsamlingshuset 

Holdtræning bruger huset meget og vil gerne bruge det mere. I øjeblikket bliver huset brugt i 

forbindelse med fysioflow, forældre/barn og yoga. Det er en udfordring, at redskaberne ikke kan 

opbevares i huset og sætter grænser for hvilke hold der kan oprettes. En tilbygning kan være en 

mulig løsning. Bestyrelsen godkender et videre samarbejde og en dialog omkring en evt. udvidelse 

af forsamlingshuset.  

Fonde kan søges. 
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8. Evt. 

Der mangler stadig svar fra Norlys Vækstfonden ift. Fondsansøgninger til Multibanen. Der kommer 

svar i maj md. Inden resultatet her, vil Lasse og Tom ikke fortsætte arbejdet. 

 

9. Næste møde 

Næste møde afholdes 08-06-22 kl. 20:00 i klubhuset, 


