
 
 

Bestyrelsesmøde 23.5.2017 – 1800-2130  
Deltagere: Lars Bo, Hans Erik, Peter, Niels, Mikael, Johnny, Jesper og Simon 

Sportsudvalget inviteret – Jesper kommer efter koordination med LB. 

 

 

 

Dagsorden Referat 

1) Præsentation af dagsorden og 
spisning af smørrebrød.  30 min 

 Simon bød velkommen. Gennemgang, af 
dagsorden. 

2) Sponsorudvalg news Johnny gennemgik sponsorudvalgets budget, Var 
godt tilfreds. Endvidere nævne han lidt om snarlig 
opstart af Boldværket, Som starter snarest. Fin 
opbakning. Dog håber de på flere Erhvervsfolk. 

3) RBK-sgi – 20m min pause.  

4) ) Tulipanfest evaluering 
- bemanding 
- tb-fest  
- vogn 
- Optog 
- Frøsløb 
(1 time) 

Peter: Bemandingen. Gået godt, fin opbakning og 
gode tilbagemeldinger fra de frivillige, som er klar 
igen til næste år. Tulibier festen, er knap gjort op 
endnu. Mangler stadig enkelte poster til afregning. 
Vogn: Simon/Haase: Stort stykke arbejde. 2018 kun 
autotrailer. Bedre styrring, for hvilke hold der skal på. 
Optog: Fantastisk flot optog,  
Frøsløb: Kæmpe succes for frøs med mange 
deltagere. Dårlig repræsenteret af RBK – Det er ikke 
ok, da Frøs er hovedsponsor. Der skal hold med i 
2018 fra RBK.  

5) Nyt fra RBK´s venner, herunder 
jubilæumsfest 

Niels: Mange fine kampe på jubilæumsdagen. 
Mangler dog stadig tilmelding til festen. Lidt ringere 
proces ift. Årgange. Spred budskabet, sp vi kan få 
flere med til festen.  
 
Det er blevet besluttet, at sende den fine Folder ud til 
spillere/trænere osv. Med fodpost, incl. Invitation og 
plan over dagen. – Dette skulle gerne give resultat ift. 
Flere tilmeldte.  

6) Nyt fra sportsudvalg og træneruro 
situationen. LB og Jesper Fab. 

Der blev aftalt, at de respektive, skulle indkaldes til et 
briefings møde, hvor retningslinjerne bliver ridset op, 
så der ikke er tvivl om hvilken vej vi ønsker i klubben. 
Herunder samarbejdet imellem holdene.  



7) U9-drenge ekstra samarbejde med HIF 
ang Golden League? Se oplæg nederst. 

Hif og Rbk, ønsker samarbejde, for at få et hold med 
i Golden League. Dette skal drøftes på ekstraordinær 
Generalforsamling.  

8) Kontingent kørsel og hjælpegebyr 
info/løsning. 

Der ydes ikke godtgørelse til spillere, vedr. Kørsel til 
træning. 

9)   

10)   

11) Evt.  

 

 

 

 


