
 
 

Bestyrelsesmøde 7.6.2017 – 1900-2200 
Deltagere: Lars Bo, Hans Erik, Peter, Niels, Mikael, Johnny og Jesper. Afbud SH 

Sportsudvalget inviteret – Jesper kommer efter koordination med LB. 

 

 

 

Dagsorden Referat 

1) Niels byder velkommen og 
præsenterer dagsordenen. 

Niels Bød velkommen. Også velkommen til Brian. 
Dagsorden blev gennemgået. 

2) Sportsudvalgets rep informerer. Brian: Ivan arbejder med at finde pigetrænere, 
Susanne og Lars Manø. Der mangler stadig nogle 
stykker.  
 
Mangler 2 holdstræner, der arbejdes intenst.  
 
De fleste andre hold er på plads. 
 
Brian: Har senior 
Thomas: U10-u15 
Andre: op til U10 
Ivan: Piger. (PT 6 årgange) 

3) Kort debat om situationen med u19, s4, 
s1. 

Lars: Ok møde, Der blev skabt en markering. 
Lars har haft møde de 2 trænere og afhold mode 
med Bjarne Toft. Der var planlagt et spillermøde, 
Hvor Lars Bo gjorde klart, at bestyrelsen Ville være 
med til dette spillermøde. Lars og Bo deltager ved 
dette møde. 
 
Der indkaldes til spillemøde med S1 og S4, til 
information og Info omkring efterårs sæsonen. 

4) Nyt fra RBK´s venner, Jubilæumsfesten 
Jubilæumsforberedelse bemanding 
telte,opstilling,oprydning 
Kåringer… 

Niels orientere: 330 tilmeldte. Råbudget vedr. 
Jubilæumet blev gennemgået.  
 
Der mangler folk til borddækning og til afrydning. Der 
er skrevet til RBK’s Venner. Ellers må vi søge. 
 
Danske Bank: Bevilger 7000,- Fond. – Tak for det. 
 
Gaver, bruges til kommende multibane, i stedet for 
Vingaver osv. 



Vi mangler lamper. Lars Bo, søger ved Varde 
kommune. Alt. SE Fonden, Ellers egen kostpris 
25000 kr.  
 
DBU: 10 ud af 12, sølvnåle er gennemgået. De 
sidste 2 er også gennemgået og bliver snarest 
godkendt. DBU sender en mand, som uddeler, 
sammen med en gave. 
 
Foto Jens, kommer om dagen og skyder en del 
billeder, samt til festen, så historien bliver fuldent.  
 

5) Ekstraordinær GF Rettidig indkaldt i/på alle kanaler: Vigtig, at antallet, 
er over de 25 personer, så der kan besluttes på 
denne aften. 
 
Svend Petersen DBU inviteres.  

6) Budgetopfølgning HE Hans Erik Haase: Budgettet blev gennemgået. 

7) Opsamling tulipanfest. Før sommerferien, bliver der indkaldt til info om 
resultatet. 

8) Kontingent kørsel og hjælpegebyr 
info/løsning -  er ikke kørt endnu. 

 

9) Sponsor: Johnny: Har lavet aftale med Morten Kjærgård (Kaffe 
bilen) Morten kører rund på banen om dagen.  
 
Kvickly Laver et skriv i ugeavisen, vedr. salg af 
Jubilæums øl – 3 for 100 kr. Kvickly vil gerne vi stiller 
med 3 mand om fredagen. De første 100, som køber, 
for en fodbold med. 
 
Endvidere er der lavet aftale med flere 
restaurationer, om de vil have øllen på hyllen. 
 
Træningsdragter: Planen var, at hvert hold selv 
skulle finde sponsorer. Derfor er der blevet flyttet 
rundt på reklamerne. 

10)   

11) Evt. næste møde og punkter. Næste Møde: 30/7 2017.  
 
Opstarts info til alle trænere og leder, opstart efterårs 
sæson. Afholdes den 16 Aug. 2017. 

 

 

 

 


