
Ribe Boldklub.           

Referat Ribe Boldklub – Generalforsamling den 7/6.  

 

1. Velkommen og intro dagsorden:  

Simon byder velkommen og gennemgår dagsorden. 

2. Sportsudvalget bydes velkommen og aflægger status: 

 

Bruger mange resurser på at finde trænere. Mangler pt. 3 trænere. 

 

Jesper spørger om udvikling, hvis vi rykker op ? 

Udvalget svare enstemmigt, at det vil gøre klubben mere attraktiv. 

 

Fremtidig 4 seniorer hold. 

Serie 6 har problemer med at stille hold, evt. ændre til 7 mands. 

Sportsudvalgt skal have møde herom. 

 

Simon spørger til Damerne ? 

Sportsudvalget svare her har de en udfordring. Svært at holde på folk. 

Mangler Pt trænere.  

 

Michael, nævner u10 mangler trænere. 

 

Der nævnes, at man vil prøve at samarbejde med skolerne, for at finde nogle pigehold. 

Hviding: vinder spillere grundet Kontingent ????. (Nogle U7 spillere vælger Ribe fra, Pris i Hviding/Øv 

Ca. 250/År – Ribe 2 x 325 kr. 

 

Niels spørger om vi kunne samarbejde med ØV ?? Det virker som om Øv spillere søger mod Ribe. 

Niels spørger til hvad bestyrelsen kan bidrage med ?  

Hjælp til pigerne ønskes. 

 

Konklusion: Stor udfordring vedr. Pigespillerne. 

  Sportsudvalget ønsker et medlem mere til specielt udvikling på pigesiden. 

 

Michael spørger til, hvordan Sportsudvalget planlægger ??? 

 De usikre/Yngre trænere har første prioritet. 

 Herefter de mere sikre. 

 

Simon spørger om de mangler værktøjer ?? 

 



Der bliver svaret: Økonomi/Penge/Fritidsjob 

 

Simon: Ved folk, hvilke stævner der kommer ? 

 

Ingen klubture bliver nævnt – For at forstærke klubben, trænere, Forældre osv. 

Brian nævner tidl. stævne med specialhold – Virkede super godt. 

 

Michael spørger til, Krav/Mål til trænere/ spillere 

Hvordan følges der op ??? 

 

Svar: Der følges primær op på de hold hvor der flytter spillere. 

Tidligere Bestyrelse: Tænkte kun på Mængde = Kontingent ???? 

Niels spørger til Kontingent størrelse ???? Blandede holdning 

 

Simon spørger til unge spillere og samarbejde til trænere. 

Brian svare, altid problemer lige ved oprykning af nye spillere. Men udvalget er OBS på det 

Så de føler sig velkommen. 

Bendix køres ind på U19. 

 

Simon/Niels slutter af, Kan vi nå at tilmelde nogle til Klubture ??? 

 

Simon: Bliver ringet op ad DR vedr. Turnering. 

Uge 10 – U14,  

Bestyrelsen bakker op med at betale Transport til KBH. 

 

Facebook: Hvem svare på spørgsmål ??? 

 

Vedr.: Møder i Sportsudvalget: 

Sportsudvalget har mulighed for at tilbyde Øl/Vand Kaffe til deltagere. 

 

Fremtidig sportsudvalget inviteres og skal ikke deltage hver gang. Samtidig 

Vil Bestyrelsen gerne have referat, når sportsudvalget holder møde. 

 

Skal trænere/hjælpe trænere have tøj ????? 

Johnny nævner, at klubben har købsaftale ved Hummel. 

 

3. Opfølgning fra sidste møde: 

 Økonomi 

Haase Orientere og fortællere om opbygning. Enkelte tal, blev drøftet. 

Der blev talt udsving og risiko. 

Haase nævner Fridel har styr på tallene.  

 Lone/Klub Office 

Simon orientere om møde fra Lone. Meget stor apparat, Økonomi, Spiller, Persondatabase 

(Godkendes i DBU). Økonomi – Frivilligt arbejde, Hvem skylder osv. 



Men systemet skal fodres med oplysninger konstant, ellers fungere systemet ikke. Trænere og 

kontaktpersoner kan have et log in, for at kunne opdatere. 

Marianne søger refusion til tilskud fra Kommunen til Kurser. 

Kalenderen er fravalgt.  

Marianne havde hentet 45000 kr. retur fra Kurser. 

 Konklusion:  

Stor kompleks system. Lone nævner, der bliver vurderet om den enkelte familie skal betale de 

400 kr ???.  

U17, U19 og Oldboys bliver ikke opkrævet de 400,- 

Michael spørger om man ikke kan sammenkøre/Gøre det mere simpelt ??? 

 

 Fordeling af opgaver vedr., Fridel, Lone og Marianne 

 

Konklusion:  

Lone, Fridel og Marianne beholder opgaverne. Dog vil Bestyrelsen have kontakten udadtil, info til 

Medlemmer osv. Computer løses ved at de får en PC, som skal afleveres når jobbet for RBK 

ophører. Vederlaget fortsætter som vaneligt. 

 

Facebook/Hjemmeside 

Niels/Michael og Simon vil gerne ind over Hjemmesiden, for at få den mere ajourført.  

 

Jesper kontakter Bjarne Sørensen, som tidl. har styret tøj og Nøgler. 

 

Nøgler er bestilt til Bestyrelsen. 

 

Simon: Ugeavisen vil gerne have ham med til uges protræt. 

Herunder alle de positive ting og signaler udad til. 

 

Henry: Terrassen renoveres og males. RBK betaler maling. 

 

Næste Møde: 

 

Onsdag den 15/6 kl 1730. 


