
 
 

Bestyrelsesmøde 12.9.2017: 1900-2200 
Deltagere: Bestyrelsen og Sportsudvalget (2 - gerne 3 timer😊). 

Afbud: Lars Bo. 

 

 

Dagsorden Referat 

1) SH byder velkommen og præsenterer 
dagsordenen. (5min) 

 Simon byder velkommen. Afbud fra Lars Bo. 
 

2) Sportsudvalgets informerer kort om 
trænerstatus, evt fremsendes en opdateret 
liste til mødedeltagerne. (10min) 

Ivan: Thomas har ansat 2 holds træner.  

3) Status på situationen med u19, s4, s1 – 
samtræning? (10 min) 

Ivan orientere: Ingen ændringer hertil. 

4) Afklaring af bestyrelsens og sports 
ansvarsområder. (40 min) 

Hvilke opgaver er Sportsudvalgets? 
Hvordan og om hvad skal der kommunikeres mellem 
Sport og Bestyrelse?  
 
Hvad tænker Sportsudvalgets som deres 

arbejdsområder? 

 

Der kommunikeres på mail mellem Sport og 

Bestyrelse.  

 

• Vi vil gerne være med i alle sportslige 
beslutninger 

• Finde og skabe dygtige og engagerede 
trænere 

• Være mere synlig på banerne  
▪ Flere ”hjælpeklubtrænere” 

omkring Lars 
Kviesgaard,som kan hjælpe 
ved træningerne  

▪ Kvartalsmøder med Lars K. 
og folkene omkring ham 

▪ Evt. inddele flere årgange i 
grupper, hvor der kan lave 
kompetencetræning og 



træne op og ned 
▪ Se og hjælpe aktive trænere 
▪ Scoute RBK-spillere som 

træner, så vi får flere spillere 
til at være trænere 

• Scoute dygtige trænere i omkringliggende 
klubber 

• Udenlandsture og Ikast Cup, planlægning 
m.m. sammen med bestyrelsen 

• Specielt fokus på U15, U17 og U19, da vi 
her kan skille os ud fra de 
omkringliggende klubber 

• Mindre administrativt arbejde 
• Indendørsfodbold – ikke en opgave med 

den nuværende bemanding 
• DBU Repræsentantskabsmøder  
• SFS-samarbejde 

 
 
Simon: Der arbejdes med ny opsætning på 
administrations arbejdet, herunder styring af 
Kontingent.  
 
Johnny: Har haft møde med Sports Master, for bedre 
samarbejde og retningslinjer. 
 
Ivan: En træner opstartspakke, kunne være 
interessant. 
 
Jacob: Oplyser, vigtigheden af fortsat samarbejde 
med pigeholdene, skal holdes ajour. 
 
Niels: Lars Bo, skal retur til bestyrelsen, vi har brug 
for ham. 
 
Niels: Er der sat penge af til pige trænerne ? 
 
  

5) Planlægning af ressourccepersonsmøde 
13/9 – 2000-2100. (40 min) 

Fælles start og derefter opdelt. 

6) U9/ambitionsniveau? (10m) Ivan: Vigtig, at klubben tager stilling om, niveau 
opdeling.  
 
Michael: Ved mange spillere, er det godt med 
opdeling, for at alle for så meget ud af træningen 
som muligt. 
 
Udfordringen blev diskuteret.  

7) Brød 2045-2100 for alle.  



8) Kontingent kørsel og hjælpegebyr 
info/løsning -  status (5min) 

Simon: Foråret, Næsten i mål. Mangler et par 
stykker. 
 
Efterår: Mangler stadig en del. Enkelte forstår ikke 
hvorfor, der nu kommer endnu en opkrævning. Men 
efter en forklaring, betale beløbene.  
 
Hjælpegebyr: Arbejdes der med. 

9) ”Budgetopfølgning” HE (5 min) Ingen Kommentar. 

10) Info: Nyt fra RBK´s venner, 
Materiale, Oldboys, fyrværkerisalg og 
Sponsor. (20min) 

Fyrværkeri:  
 
André, hvad er status ? 
 
U19 og Senior tager opgaven.  
 
Tilbud 2, besluttes, da det er incl. Diverse 
omkostninger.  
 
Klubben, deler beløbet ligeligt med U19. 
 
Henry: Har købt Kridt/Maling. Da græsset har groet 
ekstra meget i 2017, er der også blevet stået mere 
græs på banerne og dermed, større forbrug af 
Kridt/Maling. 
 
Johnny: Budgettet vedr. Sponser er på plads.  
 

11) Indendøresstævne – aflyses (5min) Jesper: Ingen henvendelser  

10) Visionsstrategi RFC – vi vender fremsendte 
spørgsmål og klæder vores rep. på. (10 min) 

 

11) Evt. (5min)  
Multibane: 
 
Der har været møde omkring, planerne om en 
multibane. Herefter søges der tilskud, hvor der kan 
søges.  
 
Sportsudvalget, udtrykker stor glæde om planerne, 
tænker, at banen vil blive flittigt brugt. 
 
Niels: U19 trænere vil gerne i gang med at spille på 
kunst banen.  
 
Der er udfordringer, vedr. booking af Kunstbanen. 
Dette skal løses snarest. 
 
Der afholdes møde vedr. samarbejde med 
fritidscentret, herunder ny Nøgle løsning. Afholdes 
den 24 sep.  



 
DBU Møde, afholdes i Rødding, samme aften som 
Stig Rossen arrangementet.  
 
Bent Clausen DBU. 1/11. Info fra DBU. 
Spørgsmål/Indspark. 
 
Vedr. Afslutningsfest 4/11 
Praktiske opgaver, vedr. Tjek ved indgang, Evt. 
Billetnet.  
 
Stig Rossen: Billetsalget er sat i gang igen.  
Der annonceres, også omkring Vejen. 
 
Sidste hjemmekamp: Arrangere spisning/Hygge til 
sponsorer, vedr. trøjer i serie 1. 28 Okt.  
 

 


