
 
 

Bestyrelsesmøde 30.5.2018: 1900-2200 
Deltagere: Bestyrelsen og Sport – sport deltager fra 1900. 

Afbud:  

 

 

Dagsorden Referat 

1) Præsentation dagsorden. (5min) Kort intro. opfordrer Jørgen til at lave opslag, og sh 
kontakter div trænere..  

2) Nyt fra sport – Trænersituation efteråret. (30 min) Små fødder og u6 og u7 er der rigtig mange børn. 
Overvejer at trække pige u6+u7 ud for sig selv for 
ikke at miste dem. u8+u9 fortsætter piger fortsætter.  
u14 har opsagt samarbejdet med Kim. Der overvejes 
et samarbejde mellem u14 og u13 næste år. LB 
bliver ny ansvarlig i sport til senior og u13/u14 piger. 
Damesenior er 20 mand pt og skal til at sætte folk af. 
Thorben ny u19 træner. Beast stopper for Mike. PW 
er fortsat målmandstræner og TF skal have en snak 
med ham i næste uge ang. indhold og godtgørelse. 

3) Samarbejde U10 jvf forslag mail. (30 min) LB´s kommentarer til forslaget læses op. LB mangler 
hensyntagen til bredden.. Vi har ca 30 drenge i RBK. 
Kan vi selv stille et hold på øverste niveau? Hvor 
mange spillere havde vi med i KIA? Ivan påpeger 
udfordringen med bredden, da der stadig kommer 
nye spillere til. TF - hvad gør vi på sigt med 
årgangen? Hvor skal de så spille? Det er meget 
afdelingsspecifikt. Vi udarbejder et svar med 
udgangspunkt i at vi skeler til at vi kan udfordre 
spillerne her selv. Vi mener også at dette argument 
kan gælde for alle afdelinger. Vil gerne kigge på en 
langsigtet plan. Sh udarbejder et svar på baggrund af 
en omfangsrig debat på punktet. 
Hold/klubsamarbejde er kompliceret og kræver 
omtanke samt langsigtede planer. 

4) Brød 2000-2030 ísh  
(15 min) 

  

5) Tulipanfest opsamling: Vogn, Optog og 
bemanding. (20 min) 

Næste år bliver der en opgaveoversigt til holdene i 
god tid så de ved hvad de skal i forårsmånederne. 
Vi går gerne med tulibeer igen, men er også klar på 
ungefesten. Johnny gennemgår planen detaljeret for 
opbygningen af vognen, så den er klar til næste år. 



SH, PJ, JJ og NR laver en plan i efteråret for den 
kommende indsats.  
Afviklingen har været super tilfredsstillende! 
 

6) Status på kontingentopkrævningen og 

rykkerprocedure. (20 min). 
Sh orienterer om hvor langt vi er. HE gør 
opmærksom at vi mangler at få kontingent for ca 200 
medlemmer hvilket er rystende! Sh får afstemt med 
Fridel at de ca 10 med fejlopkrævning bliver nustillet 
inden der køres rykker ca 6/6.  

7). RBK´s venner info – Flemming Toft(10min)? NR gør opmærksom på at vi skal have flere folk ind 
og gerne til en spotpris. 

8)  Bogholdersituation/kampfordeler? (20min) He beretter om aftalen med Laila Brogaard der skal 
være vores kommende bogholder. Kontrakten til 
Laila underskrives, og HE orienterer om møde med 
LB, Fridel og mandag 4/6 

9) Sponsornews, Bander og materialeinfo v. Johnny 
(20 min) 

Udsættes til næste møde 

10) Multibanen? Fondssøgning?(10 min Sh kontakter Tress for justering af tilbud. Pt er A-
sport det bedste bud.  

11) Punkter næste møde 7/6/18 Pkt 9) 

12) Afslutningsfest  Bliver d 16/6 i en uformel form med kampe på 
stadion, overrækkelse årets spillere og landskamp 
som afslutning. Den 23/6 aflyses og kræfter bruges 
på en større anlagt galla afslutning til efteråret. 

13) Evt. (5 min)  

14) Næste møde 15/8  

 


