
 
 

Bestyrelsesmøde 2.4.2018: 1900-2200 
Deltagere: Bestyrelsen. 

Afbud: Sport 

 

 

Dagsorden Referat 

1) Præsentation dagsorden. (5min) Sh refererer fortsat. 

2) Tulipanfestsstatus: Vogn, Optog og bemanding. 
(30 min) 

Vognene er lavet og står hos mp-plast. Stor tak til 
Jens. Jesper J er tovholder på dagen. Chauffører er 
K Hyldtoft og J. Bramsen – sidstnævnte sørger for 
sodavand. Der skal indtænkes en kontaktperson til 
næste år, der tidligt ca dec/jan starter processen.  
Bemanding – enkelte huller. Det er u17 der skal stå 
for afrydning efter maden, og der mangler et par folk 
til store telt mandag fra 1300-1600. PJ rykker u17 
afdelingen for afrydningen. 

3) Bogholdersituation/kampfordeler? (10 min) Fridel fastholder at stoppe som kampfordeler med 
udgangen af forårssæsonen, hvorfor vi går videre 
med div. opslag. Vi har ikke haft held til at finde en ny 
bogholder gennem RBK´s venner, Emil Jørgensen 
og Svend Kviesgaard. Vi laver et opslag til fb og 
hjemmesiden der er på fra 2/4-9/4, og giver dette 
ikke henvendeleser, går vi videre med ekstern 
løsning. På denne måde undersøger vi muligheden i 
egne rækker og ad frivillighedens vej… 

4) RBK´s venner info? – Cutty Sark Esbjerg? 
(10 min) 

NR informerer om FT arrangementet 7/6. Billetsalget 
er i gang, og der er flere tiltag hos sponsorerne for at 
løfte salget. Lions salget er ikke gået som håbet. Bo 
M og u9 fik solgt ca 10 stk pr spiller, hvorfor vi endte 
på at få solgt ca 1/5 del af de tildelte. Vi skal kraftigt 
overveje dette tiltag næste år. NR fortæller om et 
nøglesystem der sammen med RFC kan løse vores 
issue med nøgler. Måske kan vi dele udgiften med 
RFC så det ca vil løbe op i 25-30000 kr for RBK. NR 
tager en snak med et par stykker af vores klubfolk og 
finder det rette niveau for indsatsen. Det handler om 
hvor mange døre det pt skal på systemet.  
SH kontakter Lone for et go vedr hendes kontakt til 
Cutty Sark d. 18/19 juli, dog er ingen fra bestyrelsen i 
spil som hjælpere, men kan formidle kontakt til f.eks 



RBK’s venner.  

5) Persondataforordningen – 2 mand skal på sagen. 

(10 min) 
SH sender bilagene til HE og de får papirerne 
udfyldt. 

6) Status på kontingentopkrævningen. (10 min). Henriette gør det godt. Systemet fungerer, og der 
dukke færre fejl op end sidste år. HE fortæller at der 
ikke er gengangere fra restancerne i vinterhalvåret. 

7) Brød 2030-2100 ísh.  

8) Underskrift af diverse blanketter til fornyelse af 

alkoholbevilling. (10 min) 
Vi underskriver bilagene under eventuelt. 

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

Der er solgt 8 ekstra bander til Bane 1. Enkelte skal 
måske fjernes. Der bliver sat 2 op mod tribunen. 
Godt med budgetmæssigt. Det har fungeret godt at 
sponsorerne fik en jubi-trøje i en gaveæske. 
Boldværk er lukket, og jubilæumsøllen afregnet. God 
stemning i sponsorudvalget. Pigeraketten blev 
sponsoreret af Kvickly med frugt og vand. 

10) Multibanen? 10 min 
 

NR vender tilbge. 

11) Punkter næste møde 30/5 Sport 
Godtgørelser 
Evaluering tulipanfest 
Multibanen 
Bogholder/Kampfordeler 

12) Evt. (5 min) SH kontakter sport for ny dato og hører til status på 
trænere til næste møde, samt at LB gerne efter ferien 
vil være koordinerende mellem sport og best. 
Opdateret kontaktpersonliste ligges på nettet. 

 


