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Ordinær Generalforsamling i RBK 

 

Dirigent vælges: Chresten Hougård: 

Konstaterede: Mødes var lovlig indkaldt og der var 29 tilstæde.  

 

Formand Bød velkommen til aftensen arrangement. 

 

Formand gennemgik Beretningen. 

• Gennemgik året der er gået. 

• Sidste års generalforsamling og valg 

• Bestyrelsens mange opgaver gennem året 

• Sportsudvalget store arbejde 

• Baner og vedligehold 

• Økonomi 

• Opstart af handicap hold. 

• Afslutningsfest 

• Indsatsområder 

• 100 års jubilæum 

• Klubundersøgelse 

• Nytårskur 

• Cafeteriet – Svend Åge og Elna 

• Æresmedlemmer 

 

• Der takkes til revisor og Henry Quebec, Svend Frost 

 

• Spørgsmål? 

Nedgang/Diget er slidt – Kan der gøres noget ? 

Svar: Michael Nørregård, har indvilget at udbedre forholdet. 

 

Sportsudvalget: 

Drenge: godt kørende, Stor tilfredshed. Mange spillere i alle årgange. 



Kvaliteten er i Top, her er der også stor fokus. 

Mange fine resultater – Bl.a. førsteholdet til UG. 

Pigerne: Vi mangler piger. Derfor er der lavet en fokusgruppe, som skal prøve at udvide truppen på 

pigesiden. – Evt. samarbejde med andre klubber. 

Trænere: Mangler nogle enkelte hjælpetrænere – Det arbejdes der meget med. 

Faciliteterne roses. 

Trænerne vil gerne være tættere på sportsudvalget. 

Fokus 2017: Fastholdelse af de mange spillere og gerne kunne tiltrække mange nye spillere. Hvis vi 

kan være ”storebror” tiltrækkes spillere udefra. 

Vi skal hæve spillet/Kvaliteten på nogle af holdene. 

Focus på trænere. Flere har været på kursus, det er blevet taget godt imod. 

Morten Bruhn: Besøger os og holder oplæg, hvor ligger succesen ? ligeledes kommer der en fra EFB 

og viser/Fortæller om nogle trick. 

Spørgsmål vedr. samarbejde EFB ? – svar Godt samarbejde – Svend Kvisgaard orientere: Der er 

samarbejde med i alt 50 klubber. 

Der kommer flere spillere tilbage til Ribe, efter har været en tur i andre klubber. 

Spørgsmål til dommerkurser: - Ikke noget der arbejdes med. 

Niels orienter: Esbjerg tildeles en pris for arbejdet med handicap – 10000 kr. 

RBK’s Venner: 

Niels orienter: 82 medlemmer – Mål 100 medlemmer. 

Aktiviteter: Sponsor aftenen, Tur i Maj, fodbold i EFB. Forberedelse til Jubilæet, Stig Rossen udsolgt, 

Preben Elkær 500 deltagere, - Mangler  lidt hjælpere. Lions klub – her skal sælges kuponer, mål 1000 

stk. – Jubilæet: udvalg: Billede udvalg, der laves plancher i klubhuset, udvalg til festen, fodbold rigtig 

og sjove ting, fest om aftenen. 100 kr/Billet. 17 juni. Stig Rossen er også på plads i nov 2017.  

Spørgsmål: Jørgen martin, Ny medlem RBK’s venner. Takker for venligheden i klubben. 

Sponsorer v/Johnny: 

Johnny præsentere de frivillige: Fortæller at RKB vil og kan noget i klubben – Så hvis der er ønsker, så 

kontakt tak. Nævner det er vigtig, med gode arrangementer, som sponsorer husker. – Tak til 

sponsorer. – Nævner budgettet er godt på vej. Delt op, så de ”Gamle” sponsorer er tilfredse. 

Nyt tiltag med en ny klubdragt – Pris ca. 300 kr. Kræver gode sponsorer. Frøs har lige giver udsagn til, 

at de vil købe ryggen – tak for det. 



Yderligere arbejdes der med en jubilæums øl. – mere senere. 

Banderne er blevet gennemgået og mange er fornyet, firmaer som ikke eksistere, hvis bander er 

fjernet fra banen.  

Regnskab: V/Hans Erik Haase: 

Fint overskud – ca 100000 kr. 

500 medlemmer – en lille stigning. 

Regnskabet blev gennemgået. 

Chresten: Påpeger, at bestyrelsen har underskrevet. 

Beretning af Kritisk revisor: Ingen spørgsmål gennem året. Velfungerende bestyrelse, Hans Erik Haase 

har strammet op. Bestyrelsen har valgt at ændre regnskabspraksis, godkendt. Køb af mål og bolde, 

godkendt. 

Slutter af med, at fortælle: At han har valgt at trække sig, som kritisk revisor. Fortæller, at han 

startede i 1984. Der er sket meget i de mange år – takker for alt. 

Spørgsmål til regnskabet: 

Ejer vi alle 11 mandsmål ? – Ja. 

Regnskabet er godkendt, ved håndsrækning. 

Bestyrelsens forslag til ændringer vedr. Kontingent:  

Forslaget er godkendt ved håndsrækning. 

Hans Erik Haase: Præsenterede et budget 2017, som viser et Underskud på 71338 kr. 

Spørgsmål til budget ? 

Svend Kvisgaard: Syntes det er godt med nedsættelse, af kontingent, for at tiltrækker yderligere 

spillere. – Sportsudvalget advarer mod for megen konkurrence vedr. kontingent. 

Indkommende forslag: 

Samarbejde med andre klubber ? Drøfter samarbejde med Andre klubber, herunder Hviding, vedr. 

samarbejde med u13 piger og opefter. Baggrunden: Vi mangler pigespillere og Pigehold.  

Overordnet tanke. Tiltrække flere spillere, ved at samarbejde, - Periode 1,5 år. Som test periode. 

Fælles forældremøde for info. 13 piger, til et hold er for tyndt, grundet forskellige ambitioner. Derfor 

vil vi stå stærkt sammen. – Sammenholdes imellem de 2 klubber skal ”smedes sammen” – Fordomme 

glemmes fra tidl. 

Spørgsmål til Kontingent for U13 pigerne – Generalforsamlingen godkender der findes en løsning så 

denne del kan løses. Skal være styr på det i fremtiden.  



Kan forslaget godkendes ? Ja, det er vedtaget. 

Valg: Der stemmes og valget godkendes. 

Suppleanter: Brian og Helge. 

Valg af reviser: Genvalgt. 

Kritisk reviser: Forslag: Kent Jensen – Valgt. 

Evt. Forespørgsel: Hvor kan man se, hvilke kampe spilles ? Evt i Ugebladet. Bliver allerede skrevet i 

avisen. 

Tak til Henry Q. 

Tak til Mogens Larsen. 

Tak til Chresten for at styre slagets gang. 

Chresten afslutter og aflukker aftenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


