
 
 

Bestyrelsesmøde RBK 19.00 - 22.00 8.2.2017 

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

Afbud: Niels 

Sportsudvalget deltager ikke, men dukker talstærkt op til GF:) 

 

 

 

Dagsorden Referat 

1) Intro dagsorden.(5 m) Velkomst fra Simon. Afbud fra Niels. 

2) Opsamling “Nytårskur” - og hvad så? (15 min)  Opsamling fra Træner aftenen: Michael 
Undersøgelsen bekræftede, de punkter, som vi 
allerede arbejder med. Henry: Super god 
stemning og opbakning. Spændende at følge 
energien fra deltagerne. Msi, vil gerne at RBK 
vil deltage endnu engang, som piloter, Vi takker 
ja – Megen Positiv tråd. 

3) Dugfrisk nyt fra sponsorudvalg. (10 min) Johnny orientere om, Udvalget mødes i 
Lørdags. Lasse Ervolder deltog ikke. Banderne 
blev gennemgået, (Bane 1). Fokus på ar sælge 
Logoer og bander. 3 Bander mangler at blive 
solgt. Enkelte bander er udtjent og bør 
udskiftes. Nogle mangler opdatering iht. Farver 
osv. Andre og Lasse undersøger igennem 
børnes forældre, om der er nye firmaer, som 
ønsker at sponsorere tøj. Der arbejdes med 
Spillersæt, Pris ca 300-350,- med Logoer. 
Sponsorere bliver tilbudt 100 kr/Barn, dog med 
2500 kr som minimum. Nyeste 100 års 
Jubilæums øl, hos Ribe Bryghus. Lørdag kl 
1030, Øl smagning, Hvilken øl – bliver valgt ??? 
Planen, er at der bliver lavet øl smagning ved 
Preben Elkær arrangementet. 

4) Nyt fra Rbks venner.  (10m) Afbud fra Niels. – Ændret til Bier fest: Her 
orienterede Peter: Solgt ca. 1000 stk, = en god 
start. Forventer at der bliver udsolgt. Hvis der 
mangles at blive solgt billetter, bliver de lagt i 
vidio kiosken, som normalt sælger ca. 200/ år. 
Maden blev smagt og Godkendt. (Jønnes Grill) 



5) Nyt fra Oldboys og Materialer. (10 m)  Uge 9 opstart. Holdleder er på plades. 
Materialer: Bolde er leveret til Holdene, så der 
er bolde klar i uge 8, hvor de starter. 
Skralde vogne, lev af AVK, Virker helt perfekt. 
Skal bruges til Bolde og andet udstyr. Nævner 
der er lidt rod i forhold til Nøgler. Der findes PT 
ikke noget på skrift, for hvem der har Nøgler. 
Der bliver lavet ny procedure herom. Nævner 
det kunne være smart med nogle brikker, i 
stedet for nøgler. Formand spørger på et 
estimat. Arbejder også på et styringsredskab til 
materialer, tøj, bolde osv. 

6) Afrunding Årsregnskab/Årsrapport 2016.(20 m) Den kritiske reviser, har gennemgået og 
godkendt regnskabet, efter kritisk gennemgang.  
Årsrapport 2016, blev gennemgået.  
Revisionsprotokolat til årsrapportsen 2016, blev 
ligeledes gennemgået.  
Tiltrædelsesprotokollet udleveret. 
Ledelsens Regnskabserklæring for 2016 for 
RBK, blev gennemgået. 
 

Kort pause  

7) Nye kontingentsatser - afrunding sidst(10 min) Forelægges på generalforsamling. Hans Erik 
laver et skema 2016/2017 til fremvisning.  

8) Planlægning Generalforsamling 23.2.2017 
- På valg, Forslag pige, Indhold…. (30 m) 

Oplæg til samarbejde mellem RBK & HIF. Skal 
præsenteres til Generalforsamling. 
Agenda, til Generalforsamling blev 
gennemgået. 
Regnskabet bliver trygt og gennemgået. – Evt. 
spørgsmål besvares. 
Indkommende forslag ? – Pigefodbold. 
Bestyrelses valg:  

9)  Tulipanfest-tovholdere: Vogn/TourdeBier 
mv.? (15 min) Kom vi videre? Vennerne? 

Mangler stadig en mand, til Tulibierfest – 
Koordinator. 
Vogn ????: Håndbold klubben orientere Deres 
U13 spillere – altid påligges opgaven…. 
Forslag: Give en afdeling en præmie/Sum for at 
stå for denne opgave. (Vogn til Tulipan). 
Besluttes efter Generalforsamling. 

10) Fodboldskole 2017 – uge 26. Ansvarlig? – 
1.uge af sommerferien. (15 min) (Morten P?) 

Simon kontaktede Ane, vedr. Fodbold skole. 
Ane har derefter kontaktet Simon retur.  
Ane og Morten P, vil gerne hjælpe med 
opgaven. Morten P, står for trænere/Ledere. 
Lone har sagt ja til det Adm. 
Ane foreslog Brian Pedersen. 
Bodil vil gerne hjælpe med diverse opgaver. 

11)   



12) Næste møde: 8/3 
 

Aftalt. 

 


