
 
 

Bestyrelsesmøde RBK 19.00 - 22.00 3.11-2016 

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

Fra sportsudvalget deltager Thomas og Brian. 
 

 

 

Dagsorden Referat 

1)Velkommen og intro dagsorden. Simon bød velkommen. En dagsorden med ”Bid” I. 
Specielt fokus på Økonomi og Nyt fra RBK’s venner. 
 

2) Evaluering afslutningsfest. (10 min) Lidt feed Back på afslutnings festen: General 
Susses. Musikken blev diskuteret, om det er 
nødvendigt, Alternativet er en DJ. Enkelte havde 
nævnt, tidl invitation, for at få flere med næste år. 

3) Status sportsudvalget og sparring. (20min) Brian: Vedr. Trænersituationen: Andre’ har skaffet 
en træner til 2 Holdet, Træner ”Brian fra skærbæk” 
er 45, stor erfaring. 
 
U13 – Martin Larsen, Jonas Larsen & Funder. 
Stabile Trænere. 
 
Dame senior: Jonas vil gerne træne 1 gang pr uge, 
Så vi mangler en træner til at spare med ham. 
 
Brian, nævnte at gavekortene er blevet givet ud til 
de fleste og trænerne blev meget glade og 
taknemlige. 
 
Søren ”pige træner Hviding” vil gerne træne i Ribe. 
Han vil gerne træne sammen med pigerne fra Ribe. 
Men der skal holdes møde, omkring forventningerne 
fra Ribe og Hviding.  
 
Vedr: Sdr. Hygum: De blev præsenteret, at de 
kunne spille i Ribe, Men takkede nej. Blev nok solgt 
lidt forkert. 
 
Brian / Bendix: Hvad skal der til i fremtiden ? 
Mangles der noget ? Forventningsafstemning.  
 



Så der skal etableres et møde med træner, 
Sportsudvalg og en fra Bestyrelsen. Bestyrelse 
indkalder snarest. 
Brian kommer tilbage vedr. trænere, som er på i/til 
kommende sæson.  

4) Nyt fra Rbks venner (30 min) 
1)      Opfølgning Stig Rossen herunder hvem 
der vil have billet fra bestyrelsen. 
2)      Preben Elkjær 2 marts 
3)      Øvrig info jubilæum 
4)      Lions Club lotteri – hvilke/t hold skal stå 
for salg jeg har fået materiale 
5)      Danske Bank Fond ansøgning – 
afstemmes Sportsudvalget /bestyrelse til 
hvad ? 
6)      ”ønskeseddel” jubilæum ting vi kunne 
sige vi mangler hvis nogen spørger 
7)      Tulipanfestmødet 2/11 

Niels Orientere: Stig Rossen – 37 Billetter tilbage. 
 
Vedr. Preben Elkjær 2/3 2017. Løndahl vil 
sponsorerer hele arrangementet. 
Overskuddet går til RBK 
 
Vedr. 17 Juni 100 års Jubilæum: Holdstruktur / 
Lederliste 
Årgange osv. Orkester er bestilt. 
Der bliver lavet arrangementer til de, som ikke er 
helt så interesseret i fodbold. Der arbejdes med en 
jubilæums Øl. – Ribe Bryghus. Johnny har bolden. 
Johnny taler med Jens, om at reservere nogle 
overnatnings muligheder for ”Gamle” spillere, som 
evt. vi komme til denne dag. 
Lions Club, Vi forventer, at der kan sælges 1000 stk.  
Klubben vil kunne tjene 10000 kr. 
Danske Bank har en Fond. Hvor vi skal have søgt 
om tilskud. Der kan søges til Materiale.  
Ideer:  
Letvægts Mål, til de handicappede.  
Evt. Nye Net til Mål. 
Multibane – Ønske 
Tulipanfestmøde: Sammen med Svend Kvisgård. 
Der findes fin drejebog, Mangler stadig 2 personer, 
som tovholder.  

5) Nyt fra sponsorudvalget (20min) Johnny Orientere: Onsdag den 9 Nov. 
Sponsormøde. Indkaldt med dagsorden. Hvem er vi. 
Prislister gennemgås, Kunderne fordeles. Mellem 
Buller, Steen, Dennis, Martin, John Svendsen, 
Svend og Lasse Ervolder. 
Klub Bladet eksistens, blev gennemgået. 
Klub bladet. Stoppes. Alt herefter kommer via 
hjemmeside fremadrettet. 
 
Inge Pedersen vil gerne hjælpe med at opdatere 
hjemmesiden. 
 

Kort pause  

6)  Budget 2016 og 2017: (35 min) 

1. Perioderegnskab pr 31/10 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 

Hans Erik gennemgår Perioderegnskab. 
Budget 2017 gennemgås. Ønsker blev fremlagt. 
Betaling for manglende frivillig hjælp ? Michael 
nævner mulighed for belønning/hold tilskud til et 
arrangement. – Dette for at vende ”en straf til 
Belønning”  



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). 

Afventer Budget tal. 
Punkt D. Flyttes til Næste møde. 
 

4)  Godkende samarbejdsaftale 
Tulipankomite (5 min) 

Hans Erik nævner, der har været møde med herom. 
Endvidere har det været omkring advokat Rohrsted. 
Samarbejdsaftalen er blevet præciseret yderligere 
omkring Tulipan festen.  

5) Hvordan håndterer vi resultaterne fra 

undersøgelsen af RBK? (20 min) 

Dette punkt udsættes til næste møde. 

6) Fodboldskole 2017 – uge 26. Skal vi søge 
dette? Ansvarlig – 1.uge af sommerferien. (5 
min) 

Ja der skal søges.  
Henry Nævner, at Anders O, havde sagt ja, hvis det 
passer ind i kalenderen. Han ville give endelig 
besked på Mandag. Ellers findes anden person. 

7) Optælling tøj – materialer. 
Status/overlevering? (5 min) 

Marianne aflevere nøglen den 1 jan 2017. Herefter 
overtager Materiale manden Henry. 
Kontaktperson/Seddel bliver opsat i boldrummet. 

8) Årshjul – sætte aktiviteter på? Synlighed. (20 
min) 
 

Dette punkt udsættes til næste møde. 

9) Hvem gør hvad?  

10) Næste møde:-7/12. Simon Notere og indkalder med ny Agenda. 

 

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

Siden Sidst: 

 

 

 Kontakt Sdr Hygum – svarede negativt 31/10 – ret uformel 

 Sportsudvalget mangler pt kun u13 og s4. Har en på hånden til s4. 

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

 Niels/Svend Kviesgaard til SFS repræsentantskabsmøde 27/11. 

 Sportsudvalget har uddelt gavekort i denne uge. 

 Sportsudvalget mødes 7/11 med Søren Lüdeking ang damefodbold. 

 Stævnemødet aflyst 1/11 grundet frafald. 

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 nødventig. 

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

etc. 

 Kontakt fra Søren L. om lov til at træne på kunsttofbanen man/ons 1700-1845. 

 

 


