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Bestyrelsesmøde IF Ryttergården 
Mødeleder: Palle 

Referent: Stine 

Dato: 9. december 2021 

Varighed: 1 time 

 

Tilstedeværende: Palle, Stine, Jimmi, 
Tina, Janni 
 
 
Fraværende:  
 
 

 
Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Deadline:  

Nye ekstra punkter Frivilligkontrakt 
Frikontingent for suppleanter 
Simon ønsker vaskepenge 
Overtrækstrøjer til fodbold 
Skvulp 
Slogans på vores trøjer 

  

 

Temadag for 
bestyrelse og 
trænere 

Punktet flyttes til næste møde   

 

Juleafslutning IFR, 
planlægning 

Aflyses pga. corona. 
Der gives besked på fb samt sms (Janni) 
Der gives mundtligt besked torsdag og 
tirsdag i badmintonhallen. (Kasper) 

 
Janni 
 
Kasper 

 

 

Nytårskur (dato) 4. februar 2022, indhold tages op på 
næste møde. 

  

 

Generalforsamling 
(dato) 

22. marts 2022 
Janni undersøger om vi kan booke 
foreningshuset. 
Janni og Tina gør regnskabet tilgængeligt 
senest den 25. januar 2022. Det vil blive 
hængt op i Multihuset. 
Bilagskontrollanter: Kasper og Palle 

Janni  
Tina 

25.01.2022 

 

Fjercup, dato 11-5-
21 

11. maj 2022 10.30-15   
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Svømning, skal den 
flyttes? 

Punktet flyttes til næste møde   

 

Torsdagen, hvad 
skal vi gøre med 
den? 

Ingen ændringer – der vil fortsat være 
mulighed for badminton og fodbold. 
Udfordring med forholdet mellem 
badminton og fodbold (banestr.). Kasper 
tager det op på trænermødet, således at 
fodboldtrænerne har mulighed for at 
komme med input til en fælles løsning. 
Kasper medbringer disse input på næste 
møde, hvorefter vi beskriver 
retningslinjerne. 
 

Kasper 13.01.21 

 

Årshjul, 
bestyrelsesmøde 
referater på 
hjemmesiden 

Palle præsenterer årshjul på næste møde. 
Referat: Skal være tilgængeligt for alle 
medlemmer via hjemmesiden fra 2022. 
Stine sender referatet til Janni, som 
efterfølgende uploader det på 
hjemmesiden. 

Palle 
Stine 
Janni 

Januar 
2022 

 

Nye ekstra punkter Frivilligkontrakt 
Godkendt hvis de sidste to linjer slettes 
”Ved kontraktbrud vil det tages op ved 
bestyrelsen om samarbejdet skal/kan 
forsættes eller der skal andre tiltag/støtte 
være…” 
 

Janni  

 
 Frikontingent for suppleanter 

Vedtaget ved afstemning 
 

  

 Simon ønsker vaskepenge med 
tilbagevirkende kraft 
Kasper undersøger med Rikke hvad hun 
fik og hvor længe Simon har vasket. 
Herefter udbetales vaskepenge. 

Kasper 
Janni 

 

 
 Overtrækstrøjer til fodbold 

Kasper undersøger om der mangler 
trøjer, og hvor mange. Kasper og Palle 
handler efterfølgende trøjer. 

Kasper 
Palle 
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 Skvulp 
Punktet flyttes til næste møde 

  

 
 Slogans på vores trøjer 

”Tosset med idræt” Vedtaget 
Manden, som trykker trøjerne, 
bestemmer, hvordan det skal placeres på 
ryggen. 

Palle 
Kasper 

 

Næste møde 13. januar 2022 kl 15.30 Palle  

 
 


