
 
 

Generalforsamling 28/2/2018 

 
Referent: LBS 
Ordstyrer: Kresten Haugaard  
Beslutningsreferat.  

 
1. Valg af dirigent.  

Kresten Hougaard bliver valgt, og Dirigenten kan bekræfte generalforsamlingen er 
beslutningsdygtig.  

2. formandens beretning. 
Velkommen til den ordinære generalforsamling og tilbage blik for 2017.  
Stig Rossen besøg november 2016 som start på jubilæumsåret 2017. En 100 års 
jubilæumsfest i juni, hvor 5 nye æresmedlemmerne og 14 ildsjæle omkring RBK fik overrakt 
DBU’ æresnål som kronen på værket. Året bød også på foredrag af Preben Elkjær takket 
være Lynddahl, der sikrede et bidrag til RBK’s ungdomshold. (se bilag) 

Efterårets 2017 kom vi mange skridt videre kan vi tættere på mulitibanen…..osv.. 

Årets afslutning for jubi-året afslutningskoncert.  
Årets klub – handicapidrætspris, 
Tulipan fest: klappede lige efter bogen.  
Hjælpe gebyr skulle stå sin prøve, da det blev  afskaffet men vi stadig skulle bruge 
hænderne.. 
Etablering af vogne til optoget – skal fungere bedre. U12 drenge og piger skal derfor 
fremadrettet står for opgaven.  
Best. Områder: internt i best. Vil vi gerne står tydeligere, slanke best. og styrke sports 
udvalget.  
Pige fodbold; hif og rbk U14, forsætter, seniordamer samarbejde mellem rbk og hif, vi 
vendte tommelfingere neden af for samarbejde mellem U10 drenge…. 
RBK – RFC: visionsproces –  
Esbjerg kommune, booking system 2017 – giver en del udfordringer. Lysanlæg, bøvlede.  
Fyrværkerisalg: samarbejde med DFI– U19 og senior, overskud blev delt mellem senoir/U19 
og ungdom.  
Lys: lys er anlæg hele vejen over til kunsten 
Afslutningsfest: Priser uddelt,… 
Sponserudvalg: lokal støtte, god lokal opbakning – stærk hold… 

 
Visionsdag 18/3:…….. 
Cafeteriet: svend-åge og elna, drukende i succes. Deres aktivitet skal slutte i nov….. 
Æres medlemmer: … 

Takkersponsorer, pressen, stor tak til alle og en særligt tak til kritisk revisor.  

3. Beretninger, Sportsudvalget: 



Pigefodbold: 

På pigesiden startede 2017 med et pigearrangement i samarbejde med DBU, hvor der kom godt 
40 nye fodboldspillere fra u7 til u11. 

Dagen blev fulgt godt op hen over året, af de frivillige pigetrænere, som har leveret en stor 
indsats i at fastholde pigerne, så vi nu her i 2018 har pigespillere i stort set alle årgange og hold i 
u9, u10, u11, u13, u14 og damesenior. U13 piger, u14 piger og damesenior er startet op igen 
efter vinteren, og der er kommet flere nye piger til i disse årgange, så det er vi rigtig glade for. De 
sidste 2 årgange – u14 piger og damesenior har i 2017 gennemgået meget succesrige 
holdsammenlægninger med Hviding IF. 

U14 pigerne er omkring 25 spillere til træning hver gang og vi har her i 2018 nu 2 11-mandshold i 
u14 pigerækken.  

Der har været flere piger inden omkring DBU-talentholdene og pt. er der stadigvæk to piger med 
helt fremme. Og vi vil arbejde videre med at rekruttere flere pige-spillere og fortsætter med nye 
aktiviteter her i til foråret. 

Parasport: 2017 var året hvor RBK blev kåret som årets handicapfodbold klub af Esbjerg 
Idrætsråd.  

Drenge: rigtigt god sæson, stor spiller tilslutning, oprykning i alle rækker.  

Senior: 2. hold spillet med om oprykning – ny træner. Serie 1 har fået skabt et godt 
træningssamarbejde med U19 træningssamarbejdet (30-40 spillere) takket være godt 
trænerarbejde.   

Sponser udvalg:  

I 2017 nåede sponsorudvalget budgettet på de 262.500,-. Faktisk gik vi 64.000,- over budget, hvilket 
skyldes en øget interesse fra omverdenen i forbindelse med jubilæumsåret i RBK. Den ekstra 
indtjening gik bla. til tilskuddet til forældrekøbs træningsdragterne.  
 Budgettet for 2018 er på 262.500,- som i 2017. Vi er i sponsorudvalget fortrøstningsfulde omkring at 
nå budgettet. 
 I skrivende stund er sponsorerne på 1. holds trøjerne forlænget. Vi arbejder nu på at få så mange 
sponsorer ind i klubben som muligt. Et delmål er at finde nye sponsorer til de nye spillesæt for 
sæsonen 2018:  U14, U15, U19 drenge, samt U14 og U10 piger. 
  

 
RBK’s venner:  

Vi kan se tilbage på et travlt år i RBKs venner i forbindelse med RBKs 100 års jubilæum. 

Den tidligere bestyrelse afsatte som bekendt i god tid nemlig i regnskabsåret 2015 200000 kr til at 
fejre 100 års jubilæet og kontaktede i den forbindelse RBKs venner om vi ville stå for det praktiske i 
jubilæumsfestlighederne, hvilket vi sagde ja til. 

Vi fik dannet en gruppe der skulle finde gamle billeder. Med Daniel Danielsen som tovholder, Fridel 
Riggelsen, Simon Jermiin, Kurt Jakobsen, Birthe Kjems og de fik en aftale med Erik Westergaard om 
support til det grafiske – resultatet kan I ser her og derudover en flot jubilæumsbrochure. 

Mange tak for jeres indsats. 

En anden gruppe bestående af Svend Aage Mauritsen, Mogens Lønne, Carl Chr Berndsen og mig selv 
skulle stå for teltet om eftermiddagen, jubilæumsreception, fodbold kampe og festen om aftenen. 



Herunder havde jeg også fornøjelsen at finde data på de 14 der fik DBU sølvnålen for mere en 15 års 
arbejde i RBK 

Fridel Riggelsen, Daniel Danielsen, Kurt Jakobsen, Simon Jermiin, Mogens Lønne, Svend Aage 
Mauritsen, Carl Chr. Berndsen, Knud Aage Bech , Ole Stig Frederiksen, Martin Thygesen, Svend 
Kviesgaard, Henry Quebech, Helge Kjeldsen og Arne Lind Pedersen. 

En svær opgave at søge data da mange af disse også var med i arbejdet omkring de andre ting om 
jubilæet og , der var ting der skulle spørges om på tværs. 

Endvidere udnævnte vi som bekendt 5 æresmedlemmer ekstra denne aften: Fridel Riggelsen, Arne 
Lind Pedersen, Henry Quebech, Leo Hansen og Martin Thygesen.  

Dagen blev en god markering af den 100 årige med flot vejr mange til reception og masser af fodbold 
og serie 1 der forblev i serie 1 mod Højer. Festen blev et tilløbsstykke med 400 deltagere så det blev 
fejret og RFC leverede fantastisk mad. 

Derudover havde vi jo en del andre aktiviteter der markerede 100 året 

• Stig Rossen i Ribe Domkirke i november 2016 
• *Preben Elkjær i Ribe Fritdscenter med Lynddahl som sponsor – tak 
• Aktivitet med 100 års øl fra Ribe Bryghus sammen med Sponsorudvalget 
• Lions salg af lodsedler og et støtte beløb i anledning af jubilæet på 8000 kr til RBK ungdom 
• Stig Rossen koncert november 2017 

Vi kan fra RBKs venner derfor se tilbage på et år fyldt med spændende opgaver, som gerne skulle 
være til glæde for fodboldspillerne i Ribe Boldklub. 

Vi er allerede i gang med 2018 

• Lions Lotteri skal nogle ungdoms sælge i gen fra i morgen 
• Flemming Toft varmer op til VM 7 juni 
• Stig Rossen i gen den 22 november i Domkirken 

Daniel Danielsen har inden jubilæumsaktiviteterne sagt at det blev et slut her efter og Jesper 
Jakobsen har sagt ja til sammen med Martin, Svend og jeg og føre videre. 

Daniel og Erik Vestergård tak.  

 
4. forelæggelse af revideret regnskab:  

 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt af den kritiske revisor. Forsamlingen godkender 
også regnskabet.  

 
5. Fri debat:   

• Stor ros for jubii-arg. Tak til bestyrelsen for et flot arg.  
• Der blev ytret ønske om at gøre mere for vores sponsorer, evt. info-skærm i RBK-

cafe? 
• Der blev drøftet hvordan RBK’s venner kan bruge deres ressourcer hensigtsmæssigt i 

RBK.  

 

6. Budget, kontingent satser fremlæggelse til orientering:  
Budget: Kasserer gennemgår udgifter først og dernæst indtægtssiden (se bilag) 
Uændret kontingenter, på nær at der indføres et vintersports-kontingent (Kunsten og 
indendørs samlet). 250.- ens for alle medlemmerne med start fra efteråret 2018.  



 
7. Indkomne forslag: 

Ingen indkommende forslag. 
Bestyrelsen har selv et; Multibane-projekt. Vi har drøftet placeringen med Esbjerg kommune 
(bilag fra Niels, placering og budget)  
Bestyrelse søger godkendelse fra forsamlingen til at bruge ca. 200.000,- 250.000,- på 
multibane-projektet. Forslaget bliver vedtaget.  

 
8. Valg jf. § 7 

Best. ønsker en trimning af bestyrelsen og flere folk i Sportsudvalget  
Opgaverne i Sportudvalget er store og derfor ønsker bestyrelse at øge besætningen i 
Sportsudvalget  
Bestyrelsens oplæg til valg er genkendt. Og de eksisterende sumpplanter er genvalgt. Mikael 
Frederiksen og Jesper Bramsen udgår af bestyrelsen. Jesper Bramsen indtræder dog i 
sportsudvalget. 

 
9. Valg af revisor samt kritiske revisor 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kent Kirkegaard samt reg. Revisionscenteret – Ribe.  

 
10. eventuelt  

• Bestyrelsen er opmærksomme på opdatering af hjemmesiden, således den bliver 
mere brugervenlig.  

• Store oprydningsdag i RBK’s, i det grønne område vil bestyrelsen i 2018 forholde sig 
til i forbindelse med multibane-projekt.  

• Fridel lægger en stor indsats, med god kvalitet i forbindelse med regnskabet.  
• Afsluttende bemærkninger: tak for opbakningen af multibane-projektet, vi er åbne 

for dialoger, kritik og gode ideer, kan endelig til bestyrelsen.  
• Vi takker Michael Frederiksen for hans indsats som bestyrelsesmedlem, og vi vil 

gerne takke dirigenten for indsatsen.  

 


