
 
 

Bestyrelsesmøde RBK 18.00 - 21.00 27.9-2016 

Deltagere: Jesper, Peter, Mikael, Johnny, Henry, Niels, Hans Erik, Brian(SU), 

Andre(SU) og Simon. Gæsteoplæg ved Svend Pedersen 
 

 

 

Dagsorden Referat 

1)Velkommen og intro dagsorden. Simon bød velkommen, specielt til gæst Svend P. 

2) Info Sportsudvalget (10 min) André spørger til entre midvejsfest, trænere/Ledere. 
Deltager UB. 
 
Træner status: 
 
Bendix overtager førstehold. 
 
Mangler Senior U13 og 2 hold.  
Afsøger markedet. Brian nævner de mangler lidt på 
pigesiden. 
 
Fodboldmæssigt: Kører perfekt ang. Resultater, dog 
lidt mangler på pigesiden. 
 
Michael opfordre til konkret kontakt til kommende 
trænere og byde dem velkommen/Skulderklap. 
 
Problematikken vedr. Mål/Letvægts mål 
 
Lions Klub, har en pulje, hvor vi kan søge. Evt. Salg af 
lodsedler – Kunne indbringe klubben ca. 8000 kr. 
 
Danske Bank og Pulje, hvor vi kan søge tilskud 

3) Spisning og oplæg Svend P  
(50 min) 

Svend P: Fortæller om et kursus til at 
håndterer/Udvikle pigefodbold. 
Træning/Organisere/Tiltrække flere piger og dertil 
trænere. Kursuset betalt af Esbjerg Kommune. 
Hviding (Søren) Pigerne vil meget gerne samarbejde. 
Nævner case: Herfølge, som har lavet samarbejde 
med 6 mindre byer/Klubber, som har lavet et godt 
samarbejde. Nævner Als er i gang med noget ligene. 
 



Lokale opstart pakker I de små klubber og derefter 
gensidige samarbejde. 
 
Tovholder: DBU og Egne i Klubben. 
 
Svend opfodre til at klubben kontakter Søren Hviding 
og starter op den vej. 
 
Hvad skal der til? – Bestyrelse / Svend. 
 
Futsal: Fremhæves – Svend syntes det er fremtiden i 
Indendørs fodbold. 
Nævne vi har DK´s bedste træner i Futsal. Bosiddende 
i Esbjerg. 
 
Inviter, ham evt. til en prøvetræning. (Leandro). 
 
Styrk Ungdomsfodbold: Søren Østergård,  
Vigtig – Social og fodbold faglig træning.  
Både drenge og piger. 
 
Svend vil gerne gå ind i klubben og udvikle og 
undervise. Pris: 10000 kr., men DBU yder tilskud på 
8000 kr. (30 timer) 
 
Klubben sætter dagsorden: Hvad/Hvor skal fokus 
være ????  
 
 
 
 

4) Info RBK´s venner, Pilotundersøgelse 
(15 min)  

RBK´s Venner: 184 solgte billetter, I alt 150 stk. tilbage 
Vedr. Stig Rossen. 
Lions salg Lodsedler ??? 
Pilot undersøgelse: Lidt i tidsnød, derfor hurtig 
udsendelse, dog skal det være lovligt, at maile til 
medlemmer – Dette er undersøgt og fundet ok. 
Bestyrelsen tager beslutning DD. 
Vigtig information: RBK sender dette ud, med det 
budskab, at vi vil være bedre. 
Beslutning: Ja vi sender ud. 
Hvem gør hvad ? 
 
Vedr. Midtvejsfest: Alle på holdlisten, bliver tilbudt 
gratis deltagelse. Musik er bestilt. Billetprisen er 225 
kr. 
 
Ole Jørgensen donation til kunstgræs. Ole Jørgensen 
og kone indbydes til Stig Rossen. 23 (November) 
 
DBU region 4 bliver den 22 November i Ribe. Her skal 
vi være repræsenteret. 
 



Vi skal være gode til at gøre det attraktiv, at være 
leder osv.  
Fokus på Kontingent opkrævning. I forhold til Arbejde. 
 
Kunstgræs baner: Der blev opfordret til at man sikret 
sig, at der var fuld dækning herfor. Evt. dele mellem 
andre klubber. Tidl. Har mindre klubber spurgt Ribe 
om banen, men blevet afvist. Ny bestyrelse tager fat. 

5) Info kasseren –perioderegnskab, moms, 
godtgørelse bestyrelse m.fl. 
(30min) 

Haase orienterede omkring Periode regnskab.  
Mangler stadig nogle indtægter. Tulipan beløbet er 
100 % udbetalt. Udgifter: Ser godt ud. 
Lokaler: Ser ok ud. 
Godtgørelse til ledere: Lidt i Underkanten forhold til 
Budget. 
 
Når Okt. er over, laves opgørelse – Hvad mangles ? 
Men overordnet – Ser ud til at holde efter Budget. 
 
Haase orientere om Moms: Som en amatør 
idrætsforening er der ikke krav om, at vi skal være 
momsregistreret af aktiviteter. 
 
Bestyrelse honorar blev omtalt. Vedtaget uændret. 
 
Forsikring: Løsøre omtegnes i andet Selskab, For 
besparelse. Netbank dækning oprettes. 

7) Opsamling sidste møde – 
Tulibeergruppen? Bestyrelsens kontakt til 
Tulipankomiteen? Årskalender? Gavekort 
Trænere (30 min) 

3 har sagt okay til at stå for Ribestævne. Holder 
snarest møre herom. 
Stævnekoordinationsmøde 
Vagn Andersen, blev kontaktet vedr. Tulipan 
Komiteen. 
Info om Årskalender: Vi sikre os, at vi booker ind i 
Årskalenderen. Årskalenderen åbnes og fremvises på 
bestyrelses møder. 
Gavekort til trænere: Afslutning på sæsonen. 
Beslutning blev vedtaget.  
Kontakt til Tulipankomiteen. 
 
U10 fra Hviding: Ønske om at træne med i Ribe.  
Samarbejde besluttet og Hviding bliver budt 
velkommen.  

8)  
 

Frivillige hjælper: Stor opbakning til oprydning og 
maling. + 20 mand. Arbejdsdag. 

9) Hvem gør hvad?  

10) Næste møder 12/10-24/1 - Møderække 

forår -til Svend Aage/RFC forår.(15 min) 

 

 

 

Boblere: (Mobile Pay RBK, Synlighed best.-sponsor, hjemmeside, stævnekoordinator, kontingent)    



Siden Sidst: 

 

 Kontakt Sdr Hygum – Der har været kontakt til Sdr Hygum Damer ang. evt. samarbejde. 

 Forslag om indkøb af regnjakker/flasker fra u17 og u15 – tages med i budgetovervejelser 

 Jesper B. og Lotte Dyhrberg + Erik Knudsen ansvarlig Ribestævnet -5/10. 

 Info udsendt via mail til alle medlemmer ang. hjælpeopgaver. Mange spørgsmål retur der er 

svaret efter bedste evne. Hvad tæller som hjælpeopgave? 

 Ønske om vintersamtræning u10 med Hviding. 

 Stævnekoordinationsmøde ?? Skulle komme på plads inden mødet. 

 Utilfredshed med indendørstid for u19 piger – fredag aften og lørdag formiddag. De er selv i 

dialog med Kent Kirkegaard 

 Midvejsfest 29/10 -2016. Gratis for trænere/holdledere. 

 Niels til Kommunemøde 26/9.  

 Simon/Svend Kviesgaard til SFS repræsentantskabsmøde 27/11. 

 Evalueringsmøde Tulipankomiteen 4/5/6 - 10 


