
 
 

Bestyrelsesmøde RBK 19.00 - 22.00 7.12.2016 

Deltagere: Jesper, Peter, Johnny, Henry, Niels, Hans Erik, Mikael og 

Simon.  

Fra sportsudvalget deltager André og Thomas. 
 

 

 

Dagsorden Referat 

1)Velkommen og intro dagsorden. Simon bød velkommen. Afbud fra Johnny. 
Dagsordenen er dedikeret til budget 2017. 

2)  Status sportsudvalget (15 min) 
- Trænerne til den ny sæson. 
- Krudtsalg og træningstur. 
- Gavekort. 
- Trænerkurser? 
- Ønsker budget? 

Vedr. Trænere: Seniorer er på plads. Der er ansat 
en ny – Brian. 
 
Dame seniorer: Mangler en, Men Fabrin prøver at 
finde hjælp, Sker ej noget før Feb. Derfor ro på. 
 
U13, Plan B – Ung træner vil gerne, men skal dog 
have hjælp det første år. 
 
Alle andre hold er på plads. 
 
Henry: Nævner Hildebrand ”lige flyttet til Ribe igen”, 
vil gerne være hjælpe træner. – Evt U13.Henry 
finder nr. til Andre’ 
 
Simon roser Sportsudvalget for et fremravende 
arbejde. 
 
Møde med Svend P:  
Prøver et tæt samarbejde med skolerne/SFO for at 
motivere Pigerne til at spille fodbold. 
 
Nævner, at de gerne vil have de unge trænere på 
kursus. De har nu fået 5 trænere på 
udviklingskursus/forløb (DBU) 
 
Jesper, spurgte til, om der findes lister over hvilke 
uddannelser, de enkelte trænere er i besiddelse af. 
 
Krudtsalg: Der er fuld hold. Håber på en indtægt på 
ca.50000 kr. – Vigtig at sende medlemmer til 



butikken. 
 
Alle gavekort er udleveret. 
 
Ønsker til budget: Evt. Thomas Frank/ Bo Henriksen 
til en træningsdag/Arrangement. 
Trækvogne til bolde etc. 
Der blev spurgt til Net. Vi har på lager. 
Ønske til pandebånd, I stedet for overtrækstrøjer. 
(Tvinger spiller til at kikke op, for at se medspillere) 

3) “Siden sidst” v. SH (5 min) 
 

- Michael 

Arbejdet med U11, Trænere/Spillere. 
Regionsmøde./ Hæder udleveret. 
Pigefodbold – i gang sat. 
Niels  
Medlemsreg. 478 stk. 
Kontingent. – Fritagelse af trænere (Indendørs) 
Kun 8 mangler at betale frivillig arbejde. 
 
Michael: til møde: Hallen udvides,  
Jorden ved sandfanget, forskønnes. 
Hal tider: Alt booket op, flere hold efterlyste nogle 
gode tider. Den gamle hal, kan lydisoleres for ca. 
50000 kr.  
Katedralskolen har også en hal, som aldrig bliver 
brugt. Denne kunne evt. anvendes. Det vil der blive 
arbejdes med. 
Ribestævne ??? Bliver det til noget. Jesper siger ja, 
men er der blevet booket haller ??? 
Svømmehallerne bliver også udbygget, Wellnes osv. 
Tilskud til halleje falder. 
 

4) Dugfrisk nyt fra sponsorudvalg.(10min) Dagsorden, sendt fra Johnny. 

5) Nyt fra Rbks venner (20min) Niels Orientere: Stig Rossen – God oplevelse. Styr 
på Økonomien, forventer et lille overskud.  
Møde næste uge om endnu et arrangement. 
Preben Elkær – nu solgt 124 efter en uge.  
Billedeudvalg, er godt i gang med at indsamle 
billeder fra gamle tider. 
Der blev lagt vægt på, at der også er fokus på de 
mindste, så det ikke kun er fest for de små.  

6) Nyt fra Oldboys og Materialer.(10 min) Henry var til Peter’s jul. Ros til RBK, for deltagelse. 

Kort pause  

7)  Budget 2016 og 2017:  

1. Perioderegnskab pr 5/12 med estimat for hele 2016. 
2017: 
a. Skal vi forsætte med betaling for manglende frivillig 
hjælp 
b. Skal vi pålægge nogle udvalgte trænere at deltage i 
kurser 

Haase orientere om regnskab. Regnskabet ser 
fornuftigt ud med god balance. 
 
Henry orientere om evt. bestilling af nye bolde. 
Hjemtaget tilbud af letvægts mål. 10 Mål + net til 3 
års forbrug. Vogne 2 stk. og regnjakker. 



c. Hvordan med stævner og evt udlandsture 
d. Retningslinier for hvem der kan foretage indkøb, hvad 
kan man bare købe (ting der er nødvendige for daglig 
drift) og hvad skal man have godkendt inden der købes 
(ting der skal bruges fremadrettet). 

Budget oplæg 2017 blev gennemgået. Der blev 
spurgt ind til oplægget, Holdninger om bordet ??? 
 
Punktet frivillig hjælp. Diskuteret kraftigt ift. Frivillig 
hjælp/ Vil / kan vi tiltrække nok hjælp og har klubben 
nok arbejde til alle ???? 
 
Der blev aftalt, at bestyrelsen summer på den til 
næste møde jan, 2017. 
 
 

  

8)  Fodboldskole 2017 – uge 26. Ansvarlig ? 
– 1.uge af sommerferien. (5 min) 

 

9) Tulipanfest-tovholdere: Vogn/TourdeBier 
mv.? (10 min) 

Jimmy vil gerne, deltage i praktiske opgaver. 
Kontakt person: Peter Jensen. 

10) Julekort/mail til medlemmerne? (5min)  

  

11) Næste møde: 19.1.2017 
-.Hvordan håndterer vi resultaterne fra 
undersøgelsen af RBK?  
- Årshjul 

 

 

Boblere: (Mobilepay RBK, Synlighed best.-sponsor, hjemmeside, kontingent) 

 

Ønsker til budget:  

1. 10 stk. frisparksfigure med sokkel således de kan bruges på kunstgræs. 

2. Whit Boardtavler til alle 11 mandshold 60 X 90 m. magneter og tusher. Mener ikke 8-

mands er så taktisk at en tavle er nødvendig. 

3. Projektor med USB stik som skal være i det store mødelokale så man ved oplæg kan vise 

videoklip etc. 

4. Regnjakker trænere. 

 

 

 


