
Ribe Boldklub.           

Referat Ribe Boldklub – Ekstraordinær Generalforsamling den 24/5.  

 

 Dirigent blev valgt:   

Generalforsamlingen var korrekt og lovlig indkald 

Der var 34 personer tilstede. 

 

 Der var Orientering fra Bestyrelsen – Johnny Jacobsen 

Herunder blev der sagt tak til Marianne for et stort stykke arbejde. 

 

 Valg af bestyrelse: 

Ane og Marianne udgik af bestyrelsen. 

 

Der var forslag om følgende nye til bestyrelsen: 

Simon W. Hansen 

Michael Frederiksen 

Peter Jensen 

Niels Rosendahl 

 

Forslaget blev valg og vedtaget. 

 

 Den fremtidig bestyrelse består nu af i alt 8 personer. 

Henry Quebec 

Johnny Jacobsen 

Jesper Bramsen  

Simon W. Hansen 

Michael Frederiksen 

Peter Jensen 

Niels Rosendahl 

Hans Erik Haase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bestyelses møde den 24/5 2016 

 

 Poster I bestyrelsen fordeles: 

 

 Formand:  Simon W. Hansen 

 Næstformand: Niels Rosendahl 

 Kasser:  Hans Erik Haase 

 Alm Medlem: Henry Quebec 

Johnny Jacobsen 

Jesper Bremsen 

Michael Frederiksen 

Peter Jensen 

 

 Formand bød velkommen. 

 

Fridel, Lone og Marianne havde afleverede en opgaveliste, over hvad 

De hver især sad med af opgaver. 

En liste som var svær at overskue og blev delvis gennemgået. 

 

Fridel, Lone og Marianne ville gerne fortsat bidrage med deres hjælp, dog ikke uden vederlag. 

(Hvis vi kunne blive enige)… 

 

 Haase: 

-Tænker skatteregler, undersøger og kommer tilbage. 

-Forklare lidt vedr. ulønnet opgaver herunder: 

Tlf 

Kontor/IT 

Vask 

Kørsel 

 Muligheder undersøges. 

 

 Simon: 

Understreger, at bestyrelsen skal arbejde med udvikling, løsninger, visioner og har dermed ikke 

Noget imod, at videregive nogle ”Tunge” adm opgaver – for at frigøre tid til vigtigere 

beslutninger. 

 

 Understreger, beslutninger og Holdninger tages kun af bestyrelsen 

 

 Michael: 

Fremhæver Fridel´s opgaver, som værende vigtige og at Adm. Opgaver skal gennemgås/revideres 

 

 



 

 Jesper: 

400 kr. straf regel blev bragt på banen, hvor Jesper ikke troede, den ville kunne undværes. 

Michael modargumenterede, med nye motiverende og positive Holdninger til Klubben. 

Konsekvens af ikke betalt straf – Udmeldelse. 

 

 Simon: 

Ville tage en snak med Marianne og Lone, hvor de hver især kan fortælle omkring de enkelte 

opgaver, herunder Kluboffice. 

 

 Johnny: 

Nævnte ide’ om ”sponsor pc” 

 

 Michael: 

Spørger ind til antal Medlemmer/Spillere, for at kunne følge evt. udvikling/Vækst. 

 

 Johnny: 

Nævner Presse/Avis:  

    Udmelding 

    Ros til Nørregård vedr. Bane 2. 

    Evt. Billede af bestyrelse 

    Bestyrelsen’s Visioner. 

1.  Ekstraordinær Generalforsamling – 34 Mand  

2.  Navne på de valgte 

3.  Poster i bestyrelsen 

4.  Tak til tidl/afgået medlemmer 

5.        Faciliteter 

6.        Sportlig succes serie 3. 

7.        Ser frem til RBK’s 100 års jubilæum 

 

 Haase: 

Nævner, der skal 2 godkendelse til betaling af faktura, derfor stor sikkerhed. 

Max indestående 750000 kr. – Derfor har vi 2 kontier. 

 

 Niels: 

Fortæller, det er besluttet, at klubben betaler 50000 kr. i tilskud til asfalt på parkeringspladsen, 

bag klubhus og vej ved Tennisbane. 

 

 Konklusion: 

Vi konkludere, det er svært at få overblik over opgaverne, da vi ikke kender det nøjagtige 

omfang. Og at vi skal klædes bedre på og herefter ændre opgavefordelingen. 

 

 



 Simon: 

Runder af: opfølgning på næste møde 

-Årshjul 

-Klubblad Elektronisk/Papir 

-Haase orientere om økonomi 

-Opfølgning på opgaver 

-Visioner til sportsudvalg 

-100 års jubilæum V/Niels 

 

Næste Møder afholdes: Tirsdag den 7/6 2016. kl. 1930 – 2200 

    Onsdag den 15/6 2016 kl 1900- 2200. 

 

  

 

 

 

 

 

 


