
Bestyrelsesmøde IF Ryttergården 
Mødeleder: Palle 

Referent: Stine 

Dato: 13. januar 2022 

Varighed: 1 time 

 

Tilstedeværende: Palle, Stine, Kasper, 
Jimmi, Tinna og Tina 
 
Fraværende:  
 
 

 
Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Deadline:  
Nye ekstra punkter Volleyball 

Idrætsfestival i Vejle 
Kontingent for dem som er startet op midt 
efterår 2021 

  

 
Temadag for 
bestyrelse og 
trænere 

Punktet flyttes til næste møde 
Tina undersøger om der er nogle 
aftaler/informationer allerede vi kan tage 
udgangspunkt i til planlægning. 

Tina Næste møde 

 
Skvulp Vi deltager ikke.  

 
 
 

 

 
Nytårskur (dato) 4. februar 2022 kl. 17.30-?, indhold 

tages op på næste møde. 
For frivillige i klubben incl. Tina 
Henriksen og æresgæster (Søren og 
Lone Jørsum). 
Mad: Stegt flæsk fra Martins (Stine) 
Invitationer: Tina og Palle 
Selskabslege: Kasper og Jimmi 
Handles ind - rødvin, øl, vand, snacks: 
Palle og Kasper 

Stine 
Tina 
Palle 
Kasper 
Jimmi 
 
 

4/2-2022 

 
Generalforsamling 22.marts 2022 

Foreningshuset er ikke ledigt på den aftalte 
dato. Tina taler med Janni om, hvornår det så 
er ledigt efterfølgendende tirsdage eller 
torsdage. 
Indhold tages op på næste møde. 

Tina Næste møde 

 
Fjercup, dato 11-5-
21 

11. maj 2022 10.30-15 
Næstved har i mellemtiden arrangeret et 
stævne i maj. På baggrund af dette 
vælger vi at udskyde vores Fjercup til 
5./12. oktober 2022. 
Arbejdsgruppe: Stine, Tina og Søren. 
Tina undersøger om vi kan få banerne 
den 5./12. oktober 2022 

Stine Invitation 
hurtigs 
muligt. 



 
Svømning, skal den 
flyttes? 

Svømning er flyttet til mandag.   

 
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 Tina kopierer Palles årshjul til næste 

møde, så vi kan arbejde videre med det 
sammen. 
 

  

 
Søgning af §18 
midler  

Søges i november og maj.  
Gruppen aftaler selv et tidspunkt, hvor de kan 
mødes og udfylde ansøgningen. De mødes 
tirsdag den 18. januar 2021 kl. 12.30. 

Tina, Tinna 
og Palle 

1. maj 2022 

 
Bestyrelses kursus ( 
marts ) 

Flyttes til næste møde   

 
T- shirts, 
Sportsmarster 

T-shirts er færdige og Palle henter dem i 
morgen (træner og spillere). 
Tina printer liste over medlemmer. Palle kører 
rundt og deler ud og krydser af. 

Tina 
Palle 

 

 
Retningslinier for 
fordeling af hallen om 
torsdagen. 
(Badminton/fodbold) 

Den første torsdag i måneden har fodbold den 
store bane indtil Påske. Herefter evalueres det 
på trænermødet, hvorefter det tages op i 
bestyrelsen. 

  

 
Nye ekstra punkter Kontingent for dem som er startet op midt 

efterår 2021 
Ved start før midten af kontingentperioden, 
betales halv kontingent. 
Ved start efter midten af kontingentperioden, 
betales der ikke kontingent for perioden. 

  

 
 Idrætsfestival i Vejle 

Prisen er 1500,- for tre dage. 
Det bliver uden personale 
Skal vi deltage - hvor meget skal foreningen 

  



betale - hvor meget skal egenbetaling være??? 
Punktet flyttes til næste møde. 

 
 DM i Volley 

Hvor meget tilskud skal der gives?? 
Flyttes til næste møde 

  

 
    
 
Næste møde 17. februar 2022 kl. 14.00.   

 
 


