
 
 

Bestyrelsesmøde RBK 19.00 - 22.00 4/4/2018 

Deltagere: Lars Bo, Peter, Johnny, Niels, Hans Erik, og Simon.  

Sportsudvalget holdt møde kort inden påske og deltager ikke. 

LB kommer lidt senere grundet møde i pigeafd. 
 

 

 

Dagsorden Referat 

1)Velkommen og intro dagsorden. Info fra stemning 1. holds kamp. Ribercup bane 1 
19/5.  
Konstituering af bestyrelsen: 
Simon W. Hansen -Formand 
Niels Rosendahl - næstformand 
Hans Erik Haase - Kasser 
 

2) Bogholder, kampfordeler, 
kontingentchef? (30 min) 

Forslag SH/Opslag mm.Kontingent til oldboy drøftes. 
Et forslag med et grundbeløb/medlemsbeløb på 200kr 
og 40 kr på +32. Sh har gennemgået 
kontingentstrukturen. HE får svar mandag ang pot 
bogholder. SH laver opslag ang kampfordeler til avis, 
hjemmeside og fb.  

3) Samarbejde u14 - SH (15 min) Evaluering af mødet rundsendes. Sh orienterer om 
kontakt fra Søren Lüdeking vedr. henvendelse fra JBU 
ang. holdsamarbejder. Der gives grønt lys for at SH i 
samarbejde med Jan Mortensen HIF og SL, får udfyldt 
div papirer og underskriver på bestyrelsens vegne, så 
vores holdsamarbejde på damesenior - og u14 
pigeplan kan fortsætte. 

4) Nyt fra sport - (SH-10 min) Se referat. 

5) Nyt fra sponsorudvalget (10min) Johnny om det nye sponsorudvalg. Hvor langt de er 
med vores sponsorer og om et muligt  samarbejde 
med Verisure. Den nye synlighed på hjemmesiden for 
sponsorerne blev vist. 

6)Nyt fra Rbks venner (10min) Flemming Toft 7.juni - best møde skal flyttes. Billet 
100kr og mad 159kr. 

7)Tulipanfest - status? (20 min) RBK overtager opgaver fra RBC ang tulibeerfesten, da 



de er i mandskabsmangel. Mere fokus på at de 3 
foreninger hjælper hinanden på tværs af dagene. 
Sh laver opslag til fb/hjemmeside ang hjælp til TBF. 
Johnny gennemgår planen for t-vognen 

8) Multibanen - Hvor er vi? (15 min) Afventer færdig entreprise som A-sport og Tress skal 
byde på. 

9) Årshjul – Gå videre med 
ansvarsfordeling af opgaver (30 min)  

 

10) Evt. T-løb understøtter vi, men kan ikke finde en k-person 
til opgaven. 
Restancelister afstemmes med medlemslisterne fra 
Henriette, og efterfølgende kontaktes de. 

11 ) Næste møde: 2.5.2018 
 

 

  

  

 

 


