
 
 

Bestyrelsesmøde RBK 19.00 - 22.00 19.1.2017 

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

Afbud: Johnny 

Sportsudvalget deltager ikke, men mødes med Niels og Simon 1815-1900. 

 

 

 

Dagsorden Referat 

1) Godt nytår og intro dagsorden. (10 m) Simon byder velkommen. Afbud fra Jesper. 
Simon: har haft møde vedr. Fridel, Marianne og 
Lones arbejde omkring det administrative. 
Indkaldes til nyt møde. 
 

2) Info fra mødet med sportsudvalget.(10 m)  Tilskud til spillere, som ikke har midlerne.  
Evt. Under broen, men det er kun til hårdt belastede 
børn. 
Henvendelse vedr. det frivillige arbejde. Indtægten 
var markant mindre, end forventet.  (Salg af 
fyrværkeri) – Men holdet/holdene vil gerne vide hvad 
du ville få udbetalt til træningslejer.. – Skal der 
suppleres til ? U19 og Seniorer.  
Sportsudvalget har justeret vedr. vederlag omkring 
pigetræner. 
Vedr stævner: Gruppe/tovholder skal styre 
tilmeldninger. Ikast stævnet er godkendt. Incl støtte 
fra RBK >Vigtigt, at det bliver meldt ud snarest. 
(Tilskuddet dækker holdgebyr, - træner 1 – RBK 
dækker nr 2) – Skal udmeldes ud på Facebook. 
Dog skal det nævnes, at transport arrangeres af 
forældre. 

3) Dugfrisk nyt fra sponsorudvalg. (5m) Netværk igangsat. 
Udvalget har været samlet. Spilletrøjer/Sæt er solgt. 
Arbejder med et træningssæt, som forældrekøb. 

4) Nyt fra Rbks venner. (10m) Niels nævner, der er solgt 310 billetter til Preben 
Elkær. Dertil kommer der 100 styr yderligere ifm 
firmaer. De 136 er med mad. 
 
Vedr: Jubilæet: der holdes møde vedr. billeder osv. 
Listen er gennemgået vedr. RBK’s venner, mangler 



lidt medlemmer for at kunne nå de 100 stk. 
 
Lions er også klar til salg. Vil forsørge at sælge til 
Preben arrangementet. 

5) Nyt fra Oldboys og Materialer. (10 m)  Nævner vigtigheden vedr. refusion omkring 
kridtning af banerne. 
 
Sidst i Feb, sættes nye net i de mål, hvor det er 
nødvendigt. 
 
U19 træner – ønsker omkodning, da der forsvinder 
bolde i deres skab. 
 
Materialer håndteres af den nye kridtergruppe 
(Henry) 
 
Marianne, skal aflevere nøgler til samme gruppe. 
 
Ellers rigtig fin opbakning i Oldboys. 

6) Årsregnskab 2016 og Budget 2017: (30 m) Haase gennemgik, enkelte tal og nævnte nogle små 
ændringer iforhold til tidl regnskab/Budget. 
Årsrapport blev gennemgået 2016. – Klar til 
underskrift. 
Kontigent vedr. handicap hold, har givet udtryk for 
lidt højt, niveu. Blev diskuteret.  
Vedr. hjælpeopgaver og godtgørelse: Simon: ville 
gerne afskaffe det over 2 år, 
Hvis vi stadig kan finde frivillig arbejdskraft. 
Johnny: Er enig, men påpeger vigtigheden I, at 
kommunikere ud, at det er en af grundene til at vi 
har de suveræne forhold kunst/omklædning osv. 
Haase: Vil helst ikke gerne slippe ordningen, tror 
ikke på frivillige hjælpere. 
Henry: pointere vigtigheden i at få de frivillige 
hjælper afkrydset, således de alligevel ikke skal 
betale. 
Niels/Peter: Vil gerne halvere beløbet, og så følge 
op. 
Michael: ønsker, at afskaffe ordningen, da vi er 
mega dårlig til at registrere dette. 
 
Konklusion: Vi tror på vi er i bedring. 
Kontingent: Blev rettet på flere årgange. 

Kort pause  

7)  Planlægning Generalforsamling 23.2.2017 

- På valg, Evaluering, Indhold…. (30 m) 

Generalforsamling indkaldes rettidigt. 
Michael og Peter er på valgt i 2017.  
Henry ønsker ikke genvalg.  
Bestyrelsen ønsker stadig at være 8 mand. 

8) Planlægning Nytårskur ”ressourcepersoner” Samling, Venner/Trænere/Holdledere osv. 



RBK 2.2.2017. (Incl Undersøgelse) (30m) 

9)  Tulipanfest-tovholdere: Vogn/TourdeBier 
mv.? (15 min) 

Mangler tovholder. Spørger på hjemme siden. 

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

Niels skriver på RBK’s Venner. 
Morten P – spørges af Simon. 

11)  Niels: Tulibier fest. Møde den 6/2 kl 1700. 
Peter Jensen deltager. 

12) Næste møde: 2/2 og 8/2 
 

 

 


