
 
 

Bestyrelsesmøde 16.8.2017 – 1900-2200 
Deltagere: Lars Bo, Hans Erik, Peter, Niels, Mikael, Johnny, Jesper og Simon 

Sportsudvalget deltager med Brian, Thomas, Ivan, Jacob og Bjarne i 90 min – André desv. 

forhindret grundet forhåbentlig sejrrig første kamp😊 

 

Dagsorden Referat 

1) SH byder velkommen og præsenterer 
dagsordenen, samt nye folk incl opsamling 
Ekstraordinær GF. 

 Simon byder velkommen. Afbud fra Niels grundet, 
søn og svigerdatter har fået ”en lille”. 
Jacob Varming bydes velkommen i sportsudvalget. 
Ny Mand  
Bjarne Ebbesen Bydes velkommen: Overvejer 
Sportsudvalget. 
Oplyser om udfordringer, vedr. Den ekstraordinær 
generelforsamling. Vedtægterne er nu godkendt af 
Kommunen. 
Tidl. Medlem Bjarne Toft, Stillede kritiske spørgsmål 
til Bestyrelsen. Der har været dialog herom. 
Kontingenter: Der er opkrævet størsteparten. Der er 
lavet et skriv, som yderligere sættes på hjemmeside 
og FB. 
Status på trænere: 
Samarbejde imellem klubber. 
Samarbejde bestyrelse og sportsudvalg. 
Hans Erik: Vedr. BT – vedr. kontingent godkendelse. 
Her har vi også rene linjer. Også undersøgt i DBU. 
Simon gør det klart: Målet er 100% at lave 
samarbejde, når det er til gavn for alle spillere på en 
årgang, og hvis rbk i forvejen ikke har et tilbud der 
findes tilstrækkeligt. 

2) Sportsudvalgets rep informerer om 
trænerstatus.  

Orientere: Der er rigtig godt styr på alle trænere. 
Dog mangler der lidt hjælp på U10, Men med ekstra 
hjælp af forældre, lykkedes det. Men der søges 
stadig. 
Ivan: Der er en udfordring vedr. U14. 30 – 40 nye 
spillere, hvor der er mange nye trænere. 
U8,U9,U10,U11. 
Der stilles spørgsmål vedr. opkrævning af kontingent 
? Startes fra efterårs sæsonen. 
Alle hold læses op, og der blev nævnt alle trænere 
og hjælpere. 
U14 Piger: Der stilles spørgsmål til Lars ”Mandø” 
Lars Bo nævner: Ribe har forpligtet os til at stille med 



2 trænere til U14 Pigerne, her skal vi være bedre 
også fordi der kommer nye spillere, så der ikke er 
nogen der bliver overset.  

3) Status på situationen med u19, s4, s1 – 
samtræning, spillermøde mandag senior? 

Der skal tages beslutning omkring 1 holdet, snarest. 
Simon Nævner vigtigheden vedr. træner til 2 holdet. 
 
Hvordan går det med træningen/sammenholdet: 
Brian nævner: De har trænet sammen. Hold og 
træner skal orienteres om, vigtigheden, at der skabes 
sammenhold/miljø – Derfor vigtig, at de træner 
sammen om torsdagen. 
U19 trænere: status: træner Peter oplyser, at han 
ønsker mere træner hjælp, Ivan har fået Freddy til at 
hjælpe. Der er kommet nye spillere til. Super godt. 

4) Opsamling orientering Ekstraordinær GF Blev behandlet under punkt 1. 

5) Behandling samarbejde U11 drenge – Se 
bilag 

Bjarne E.: Hvad er ønsket til samarbejde? 
Mangler kvalitet, og bedre samarbejde. 
 
Spillere: 15-16 spillere (Ribe)ikke nok til 2 hold. 
15-16 fra Hviding. Også her, kan der skabes større 
kvalitet, i træningen. 
 
Thomas er skeptisk vedr. holdsamarbejde på 
holdplan. Da historikken, har vist, at det kan gå galt 
og holdene splittes.  
 
Lars Bo nævner vigtigheden omkring trænerne, for 
også at motivering i bunden.  
 
Bjarne E: Tænker, måske en start med Pigerne og 
følge udviklingen heraf. 
 
Thomas: Evt, Svend fra DBU til at informere 
spillerne. Men er spillerne gamle nok til at forstå, 
budskabet ?. 
 
Johnny: Spændende, men vi er jo ikke færdige med, 
at evaluere på U14 ??? 
 
Konklusion: Bestyrelsen, ønsker at afvente og følge 
udviklingen af samarbejdet/evalueringen af U14 
pigerne, inden der laves yderligere holdsamarbejde i 
ungdomsafdelingen. 
 
Parterne kontaktes, for forklaring på ikke at optage 
samarbejde mellem holdene. 

6) Behandling samarbejde Damesenior – Se 
bilag 

Der etableres et samarbejde, da der var 6 spillere i 
hver klub. Hviding/Ribe Dame senior. Hviding 
kontaktede Ribe om et samarbejde. 
 



Hviding presser på, da der er kampe, som skal 
spilles nu. Pigerne fra Ribe er blevet spurgt, de 
takker ja, til et samarbejde.  
 
Hvis vi ikke kan lave et samarbejde, kan ingen af 
klubberne stille hold. 
 
Derfor arbejdes der intenst på en kontrakt/Løsning. 
Det er vigtigt, at samarbejdet er beskrevet og 
løsningen/erfaringerne er på plads. 
 
Bjarne E. spørger: er der nogle grundlæggende 
principper? Lars Bo svarer, det arbejdes der med. 
 
Lars Bo: Man skal være opmærksom på, at der er 
kæmpe forskel på samarbejde vedr. U14 piger og 
Senior Piger 
 
Der er foreslået, en eventuel prøveperiode på et 
halvt år. 
 
Lars Bo: Vil gerne prøve, at lave et set op/skabelon. 
Kommer snarest. Udkastet vendes med 
sportsudvalget.  
 
Lars Bo: Vi svarer ja, som prøveperiode og arbejder 
hurtigt med løsning.  

7) Hvordan kan det fremtidige samarbejde og 
kommunikation mellem sport og bestyrelse 
blive?  

Thomas: Sportsudvalget har savnet dette møde: 
 
Ivan: Mangler også mange svar på flere punkter. 
 
Ivan vil gerne mødes min. Hvert halve år med 
bestyrelsen. 
 
Simon: Bestyrelsen vi gerne have mere kontakt med 
sportsudvalget. Intentionerne har været der, men er 
blevet drænet af mange arrangementer, dermed 
manglet tid. 
 
Konklusion: Sportsudvalget skal deltage mere i 
Bestyrelsesmøderne.  
 
Bestyrelsen indkalder til møde, som omhandler 
kommisorium omkring samarbejdet. 
 
Simon: Der skal stadig holdes informationsmøde til 
Trænere, Holdledere. Der bliver indkaldt snarest. 
Forslag: Onsdag, indeholdende møde og let 
bespisning, evt. efterfølgende fodbold på storskærm. 
Prøver den 6/9 kl. 1900. 

Pause med Brød ca 2045. Bestyrelsen fortsætter efterfølgende alene. 



8) Kontingent kørsel, hjælpegebyr info/løsning, 
Liste Fridel-  status og plan. 

Simon: Mangler for ca. 80 mand. Der ligges et skriv 
på hjemmesiden og FB. Herefter personlig kontakt. 

9) Nyt fra RBK´s venner, Jubilæumsfesten 
Materiale, Oldboys, sponsorudvalg… 

Hans Erik: Forløbelig regnskab: Der er brugt 150000 
kr, Men der mangler stadig enkelte poster. Afventer 
endelig afgørelse. 
Sponcorudvalget: der er opkrævet 225000 kr. 
Kommer snarest. Små udfordringer, iht. Tilskud til 
klubdragter. (der er solgt 180 dragter, med reklamer 
på) 
Boldværk: Gik godt.  
Henry: Oplyser, der mangler ikke nævneværdig, 
materiale PT. 

10) Indendørsstævne – ansvarlig findes. Simon: Der er blevet lagt op til den 17/11, dog nogle 
små udfordringer. 
Jørgen foreslår den 4/11 

11) Visionsstrategi RFC Simon, nævner RBK er forpligtet til at deltage i nogle 
møder, af 1 times varighed. 

10) Budgetopfølgning HE  

11) Evt. m møderække og punkter. Datoer blev fastsat for resten af året  
12/9-11/10-7/11- 7/12 

 


