
 
 

Bestyrelsesmøde 10.10.2017: 1900-2200 
Deltagere: Bestyrelsen og Sportsudvalget m. 2 rep i 2 timer. 

Afbud: Lars Bo og Jesper Bramsen kommer senere. 

 

 

Dagsorden Referat 

1) SH byder velkommen og præsenterer 
dagsordenen. (10min) 

Simon bød velkommen. 
Nævner der skal laves et møde med ny formand i 
Håndbold klubben. 

2) Opsamling træner/ledermøde 13/9 (10m) Opsamling: vedr. Rekvisitter: Johnny: Der holdes 
møde i Uge 43, Alle kommer med tasker, hvorefter 
der laves en optælling, Så vi kan se om der evt. er 
mangler. Mail udsendes til trænere og 
kontaktpersoner. 
Det er stadig Henry, der er kontaktperson vedr. 
udstyr 

3) Sportsudvalgets informerer om trænere, 
initiativer, kunststofbanen, Top center mm. 
(30 min) 

Ivan: Næste møde er 5/11 2017 i sportsudvalget. 
Under dette møde arbejdes der med en 
opstartspakke. På samme møde er der en lang 
række bolde/ideer, der bliver behandlet. 
 
Trænere:  
Mangler assistent på førsteholdet. Der arbejdes der 
på. 
Ivan mailer snarest, hvad der lykkedes. 
U17: Torben overvejer om fortsættelse. 
Dame seniorer: Godt samarbejde, men vi skal finde 
nye trænere. Søgningen er i gang. 
Træningen fortsætter, som hidtil. 
Kontingent: Strømlines. 
Fodboldfaglighed/kickstart 2018, og trænerdag. 
Talenttræning, 3 piger med på DBU’s træning. 
U13U14U15 Sam træning. (Lars Kvisgaard) 
Kundstbanen – Fordeling af tider. 
Der er store udfordringer vedr. fordeling af 
tider/ønsker til anvendelse af Kunstbanen.  
Muglighederne blev debatteret.  
Svar til sport og Lars Bo: Der er tider ledigt, som kan 
benyttes, indtil foråret, hvor der er mindre hold, som 
også har lagt billet på banen. 
Bestyrelse ønsker faste kontaktpersoner, som har 



kontakt til Kommunen. 
Topcenter_ U10-U12 3 årig projekt som DBU har sat 
i gang. Spillerne skal træne 40 gange ekstra/år. 
Ribe/Vejen spiller skiftevis.  

4) Fyrværkerisalg v. DFI (10 min) Simon oplyser, der er lavet aftale med Kenni (Dansk 
Fyrværkeri). RBK vil kunne tjene 25% af 
omsætningen. Der skal vælges 2 ansvarlige, med 
hovedansvar for de dage, hvor salget vil foregå (Fra 
27 – 31/12) 

5) Rbk´s venner – Stig Rossen mv. (10 min) Kategori 1 Billetter, er udsolgt. 
Kategori 2 ca. 100 stk. tilbage. 
Kategori 3 Mange tilbage 
Men salget er godt i gang.  
Arrangementet med DBU formand – Mulighed for 
input fra klubben – Svend Åge laver mad.   

6) Sponsorudvalg – Johnny (10 min) .Johnny orienterede: Flot tilgang i Sponser 
indtægterne. Ligger 59000 kr. over budget. 
Nævner også, at der har været omkostninger vedr. 
træningsdragter på 300000,- og omkostninger til 
Boldværk på 12000,- 

7) Indendørsstævne – hjælpere fredag? (5 min) Der afholdes stævne den 17/11 2017.  
Mangler lidt hjælpere Fredag. 

8) Brød 2015-2035.  

9) Kontingent kørsel/hjælpegebyr info/løsning? 
(10 min) 

Hvis forældre fortsat vil hjælpe, afskaffes 
hjælpegebyr 2017/2018. 
Kontingent trækket er næsten i hus. De der mangler, 
at indbetale, vil blive ringet op snarest. Det skal 
nævnes, at det er første gang RBK har anvendt 
denne fuld automatiske betalingsmåde, hvor der 
også har været begynder vanskeligheder med bl.a 
beløb og korrekt afdeling. Områder der forventes løst 
til forårets kontingentkørsel.  

10) Periodisering mm HE (25 min) Haase orientere om Budgettet.  
Gennemgås og vi kan konstatere, at budgettet 
overholdes. 

11) Bestyrelsen (15 min) Godtgørelse udfyldes. 
Aftalt opstart til budget 2018 
Vedtægter. 

12) Afslutningsfest 4/11 + pokaler? (10) Der afholdes afslutningsfest den 4/11 2017.  
Der skal tages stilling til de 3 pokaler, som vanen tro 
bliver uddelt. 
Årets spiller 
Årets RBK 
Børne Fidus 

13) Evt. (10 min) Vedr. holdpenge, som er indtjent (F.eks salg af 



Leon), men ikke brugt: 
Aftalt, at beløbet hensættes til brug i kommende år. 
 
Multibane: Vi sender ansøgning. Mangler lidt om 
placering og evt. Lys. 
Der ansøges også ved SE puljen. 
 
Lys på grussti blev også vendt. Mangler stadig nogle 
tilbud. 

  
 

 


