
 
 

Bestyrelsesmøde 17.1.2018: 1830-2200 
Deltagere: Bestyrelsen og Sportsudvalget m. 2 rep. i 1 time (1930-2030). 

Afbud: Lars Bo og Johnny går tidligt. 

 

 

Dagsorden Referat 

1) Godt nytår – Præsentation dagsorden. (5min) Høste frugterne af et fantastisk år. Sportsligt som 
aktivitetsmæssigt. Mange gode historier. Iværksat 
mange ting udadtil, skal vi bruge 2018 til at få styr på 
organisationen og økonomien. 
Der har været en snak mellem RHK,RBC og RBK om 
kommende års tulipanfest. Temaet for optoget er 
Ringenes Herre. 

2)  Hovedopgaver i 2018   
- Bestyrelsesantal? Sportsudvalgsantal? 
- Tulipanvogn? – Ansvarlig? 
- Kampfordeler? – Ansvarlig? 
- Kontingent? – Ansvarlig? 
- Krudtsalg? – Ansvarlig? (50 min) 

Kontingent og kluboffice. Henriette Jørgensen 
hjælper med KO?, HE/SH udsender kontingent og 
PeterJensen/Best Rykker. 
Sponsordelen skal også opdateres i KO -Sponsor 
sender. 
Tulipanvognen – PJ – undersøger om GJ vil være 
tovholder. Ungdom skal bruges til at pynte. Der er 
styr på trailer, tømrer og evt sted til at pynte. 
NR tager kontakt med Ole Stig om kampfordeler. 

3) Sportsudvalgets informerer om trænere, initiativer, 
(30 min) 

Se referat fra sport. 
Gamle nøgler skal afleveres til sport som overdrager 
til Henry/materiale. 
Niels er i dialog med Jørgen om at afprøve nøglekort 
til udvalget døre. 
HE vil gerne modtage cpr-nummer og navn fra nye 
trænere grundet at indhente børneattest. 
Nye folk skal meldes til Johnny ang tøj mm. 

5) Målsætning for sport/bestyrelsen 2018? (20 min) Mere fokus på sporten. Blå tråd. I 2017 var fokus 
meget på jubilæet.  Sport og bestyrelsen skal ud at 
se på multibaner søndag 18/2. Mere herom på 
mødet 7/2. 

6) Status på børneattester. (10 min). HE orienterer om sagens gang og at vi endeligt fandt 

dem i vores E-boks😊 Alle trænere fra u15 og op  

der er skal indsende den. Vi mangler 10 ud af 50. 

7) Brød 2030-2100 ísh.  



8) Økonomi HE (15 min) 
- Estimat 2017. 

He gennemgår det estimerede årsregnskab for 2017. 

9) Sponsornews og materialeinfo v. Johnny (10 min) 
 

Johnny er kontakt til materiale og til sportsmaster. 
J orienterer om trøjesituation. Nogle trøjer skal 
genforhandles. Skal der være mulighed for at 
sponsorere multibanen? Måske opdele i guld, sølv 
og bronzesponsor.  
Net i 8 mål – johnny tager den med til Henry. 
 
 

10) Dagsorden til generalforsamling, 
Vedtægtsændring på antal. (20 min) 
 

HE snakker med C Haugaard om formuleringen af 
vedtægtsændringsforslaget. På næste møde vil vi 
gerne kunne afgøre antallet af medlemmer i 
bestyrelsen i 2018. 

11) Punkter næste møde 7/2. Multibane, Bestyrelsesantal? Sportsudvalgsantal?, 
Generalforsamling, Kontingent? – Ansvarlig? 
- Krudtsalg? – Ansvarlig? Tulibeerfest, Tulipanvogn 

12) Evt. (5 min) SH_Sekretær? 

 


