
 
 

Bestyrelsesmøde 7.2.2018: 19-2200 
Deltagere: Bestyrelsen og Sportsudvalget i 1 time fra 2000-2100.  

Kritik revisor Kent Kirkegaard inviteret til det første punkt økonomi.  

Afbud: Bjarne E., André- Sport. 

 

 

Dagsorden Referat 

1) Velkommen – Præsentation dagsorden.  

2)  Økonomi HE (60 min) He gennemgår årsrapporten. Vi skeler til 
årsregnskabloven ifht til regnskabsprincipet. Kent 
foreslår at vise budget 2017 sammen med budget 
2018, da det giver større overblik. He gennemgår 
noterne til årsregnskabet.  

3) Sportsudvalgets informerer om trænere, initiativer, 
Opstart, kunsten mv. (30min) 

Info omkring træningsstart mellem u19 og senior.  
Sport har lavet en plan i vores incitamentstimer for 
dem der har ønsket u13,14,15,17 drenge. 

4) Visionsdag 18.3.18 el./ trænerdag 4.3.18?  
(15 min) 

7/4 – aktivitetsdag for u6-u9. DBU står for de 
praktiske øvelser. Slutter af i klubhuset. Pigeraktetten 
11/4. Svend P laver et oplæg denne dag. Små 
fødder er senere. Vi går videre med planlægning af 
en visionsdag 18/3.  

5) Brød 2045-2100 ísh.  

6) Generalforsamling, antal og genopstillere? (20min) Vi skal i 2018 være mellem 6 og 8 personer. LB 
belyser værdien i at udvide sportsudvalget og slanke 
bestyrelsen, så man på denne måde bliver mere 
slagkraftig og kommer i mål med opgaverne. 
Bestyrelsen indstiller til at bestyrelsen går ned på 6 
personer. Til gengæld styrkes sportsudvalget med 2 
personer. 
På valg er Jesper, Simon, Johnny, Niels og Hans 
Erik. 

7) Hovedopgaver i 2018   
- Bestyrelsesantal? Sportsudvalgsantal? 
- Tulipanvogn? – Ansvarlig? Gitte? HASTER! 
- Kampfordeler? – Ansvarlig? OSF/KK? 
- Kontingent? – Ansvarlig – ok. 
- Krudtsalg? – Ansvarlig? (10 min) 

U11 drenge og piger skal pynte vognen. 
SH laver drejebog. RL.  



8) Sponsornews og materialeinfo v. Johnny (10 min) Møde i december og møde med materialeudvalg. 
Der er kommet 3 nye navne på vej i 
sponsorudvalget. 

9) RBK´s venner og div. V. NR (10 min) 
 

Stig Rossen 22/11/18. Daniel træder ud og Jesper 
Jacobsen ind i bestyrelsen for RBK´s venner. 
Udvalget har en i kikkerten til et mindre arrangement 
ala Preben Elkjær.  

10) Multibanen. (10 min) Det er drøftet at multibanen bliver placeret i mellem 
bane 1 op mod runddelen, samtidig åbnes der op 
således der er frit syn mellem runddelen og 
multibanen.  

11) Punkter næste møde GF 28/2? Nye struktur,  

12) Evt. (5 min) Indrage årets udfordringer med kontingent i 
beretningen. 

 


