
 
 

Bestyrelsesmøde 5.4.2017 – 1900-2200  
Deltagere: Lars Bo, Hans Erik, Peter, Niels, Mikael, Johnny, Jesper og Simon 

Sportsudvalget inviteret – rep ukendt. 

 

 

 

Dagsorden Referat 

1) Præsentation dagsorden og velkommen  Simon byder velkommen. Dagsordenen gennemgås. 
Der er afbud fra sportsudvalget.  

2) Nyt fra sportsudvalg – 15 min Springes over, skriftelig afbud. 

3) Nyt fra RBK´s venner. Niels: Der arbejdes videre med den 17 Juni, der 
sælges billetter. Der er mange fine kampe på dagen, 
stort, set hele dagen. 

4) Nyt fra Sponsor. Johnny: Orientere, at Lasse arbejder med nye 
dragter, Alle trænere for nogle sæt, som de kan vise 
spillerne, for så at kunne bestille.  
Jubilæums Øl er færdig mht. Etiket. Lanceringen 
foregår fra Porsborg. Evt. bod til Åben by night, den 2 
juni. Niels spørger til hvor mange sponsorere der er ? 

5) Nyt fra ungdom/pigefodbold. Ivan, har bl.a. været med til at opstarte/rekrutterer 
nye piger til Bold og Leg. Vi skal have overblik over 
spillere og hvornår der skal trænes og på hvilke 
baner. Forventningen er ca. 70 spillere. U13 Piger 
samarbejde med Hviding startede i mandags. 
Kæmpe vilje og positiv. Lars Bo orientere om enkelte 
spørgsmål, som blev besvarede samme aften. De 
har trænet og der var 30 spillere til træning. 
Hviding, spørger om, evt. samarbejde vedr. Senior 
damer, (Kun vedr. at kunne stille hold). 
Der laves nye pigetrøjer, herefter kommer pressen 
ind over. Haase: Hvad med kontingent ? Piger 
betaler 400/Halvår + 200 for indendørs. 
Marianne/Fridel skal informeres omkring disse nye 
piger og betaling. 

6) Kort status materialer – 5 min Alle mål er på plads og der er sat net I. Lidt uheldig 
op kridtning af bane 1. Arne er orienteret om, at det 
fremadrettet skal vendes med bestyrelen, før der 
træffes nye valg. 



7) Fodboldskole – status (JB)  Jesper: afholdt møde med Morten, Brian, Lone. 
Mulighed for mad, blev vendt. Morten P, ville skaffe 
trænere. (emil, gustav, malte og mathias). Nyt møde 
afholdes inden for 3 uger.  
Hvor mange er der tilmeldt ?? 
Uge 26. 

8) Tulipanfest (PJ?) 
- bemanding 
- tb-fest  
- vogn 
- mm 
 

Der speedes op på rekrutteringen af bemanding. 
  
Der skal ligeledes. Sættes i gang vedr. Bygning af 
vogne. 

9) Info hjemmeside. Simon havde forespurgt på, hvad der kunne gøres 
for at opdatere/ lave hjemmesiden lidt mere 
indbydende.  

10) Årshjulet - fortsat  

  

 


