
 
 

Bestyrelsesmøde 7.12.2017: 1830-2200 
Deltagere: Bestyrelsen og Sportsudvalget m. 2 rep i 1 time?. 

Kritisk revisor Kirkegaard afbud.  Afbud: Peter Jensen 

 

 

Dagsorden Referat 

1) Velkomst. (5min)  

2) Sportsudvalgets informerer om trænere, initiativer, 
kunststofbanen, samtræning U10 mm. (30 min) 

Medio april arbejdes der på pigeraketten 
Åben træning til drengespillere i foråret 
 
 

3) Forslag til initiativer vedr u19/senior 2018 (20min)? 
Har der været et møde? Hvad så? 

 

4) Evaluering af div u14-dame samarbejde. (10 min) Samarbejdet startet fra marts måned. 
Socialt samvær går godt. De bedste og de mindre 
gode har det godt sammen. 
Sportsligt er det gået OK. 
Samarbejdet evalueres i starten af 2018 
 
 

5) Kontingent indendørs og vintertræning kunst. (15 
min) 

250 kr og så kan man spille begge dele 

Kort pause og tak til sport☺ . 

6) Budget 2018 - HE(60min)  1. version blev gennemgået og afstemmes januar 

7) Vedtægter HE (10 min) Vi orienterer på generalforsamling 

8) Status – korte punkter: 
- Multibanen – lys gangsti? 
- Stig Rossen, (NR) 
- Sponsor (JJ) 
- Fredagsstævnet (JB) 
- SFS Rep møde (JJ) 
- Nøglebrik(NR) 
 

Multibane 
Esbjerg Kommune den fritidskulturelle pulje har 
bevilliget os 150000 kr 
SE s vækst pulje har bevilliget 100000 kr her den 6 
december en super dag for RBK. 
Vi har fået 40000 kr i gaver til jubilæet og Nørgård 
anlæg har givet sponsorstøtte til arbejde i forbindelse 
med jordbund mv på 50000 kr – så vi er godt på vej i 
dette projekt og arbejder videre nu med projektet. 
 
 



Lys gangsti 
Vi arbejder med en sponsor omkring dette – det er et 
meget stort ønske som vi gerne vil have på plads 
Stig Rossen 
Endnu engang var der over 500 der købte billet til 
koncert den 22 november og der bliver endnu 
engang et overskud til RBKs ungdomsafdeling –tak 
til RBKs Venner JJ nævnte at Sponsorudvalget 
mødes og går i gang med planlægning af 2018 
Fredagsstævnet  
Vi vil gerne øge antal hold og øge indtjening 
 
NR afstemmer med RFC om nøglebrik 
 
 
 
 
 

9) Fyrværkerisalg (10 min) Der holdes møde mandag 11 december 2017 

10) Bestyrelsen 2018/2019/Nyvalg? (15min) På valg er Simon Hansen, Niels Rosendahl, Johnny 
Jakobsen, Hans Erik Haase, Jesper Bramsen 

11) Årshjul – (15min) (Tulipanvogn/afdeling mm) Udsat 

12) Evt. (5 min)  

13) Punkter næste møde 17/1-2018  
 

 


