
 
 

Bestyrelsesmøde 15.8.2018: 1800-2200 
Deltagere: Bestyrelsen og Sport. Fælles fra 1900, med rep fra JBU.  

Afbud: Lars Bo Syg, 

 

 

Dagsorden Referat 

1) Præsentation dagsorden og korte news/bordet 
rundt (15min) 

Kort intro med fælles Why og opridsning af 
sommerens aktiviteter. PW gik bort, god 
fodboldskole, Brian P. gift, brev ud ang kontingenter 
samtidig med betalingslinket, vi skal fokusere på 
kerneopgaven og skære feks fyrværkeri væk. 
HVEM HAR OPGAVERNE! Det skal vores folk 
vide…. 

2) RBK´s venner info – landskamp (15 min) Det er bestemt at sport + bestyrelsen tager afsted 9/9 
og ser landskamp. NR går videre. 

3) Sponsornews, Bander og materialeinfo v. Johnny 
(15 min) 

Udsættes til næste møde. 

4) Besøg fra JBU-Konsulent (1900-2000).  Tom fra JBU holder oplæg om spillestil. 25/50/25 % 
udvikling. JBU skiller omkring u9 ifht til niveaudeling. 
Der var en god drøftelse af udfordringerne med at 
fastholde alle spillerne i ungdomsrækkerne. 

5) Sportnews – Trænersituation efteråret, Ikast, 
kommunikation sport/best, adm opgaver, 
Rekruttering bst og sport? (60 min) 

Sport melder om alt på plads med træner/ledere. Vi 
har sågar oplevet at blive kontaktet af forældre der 
gerne vil være trænere. Det er et ønske at 
sport/bestyrelsen bliver klædt på i KO. Jesper 
efterlyser nøgler på fb. Info ud om boldrum, og hvem 
der har hvilken kode. Ombytning af skabe på årshjul. 
Efterårsmøde/forårsmøde til trænerne ang alt det 
løse – start februar og start august. Opstartsmøde 
med Henry/sport for at have styr på banerne. Der 
mangler 4 letvægtsmål til 5 mands. Seniortrænerne 
har udløb til efteråret. De skal genforhandles inden 1. 
september. LK viser ide til ny struktur til sport og 
nævner et par navne der kunne have interesse. LK 
går videre med at tjekke op på navnene. Der skal 
gerne rekrutteres til flere i sport fra pigesiden. Ikast-
cup var en stor succes på det sociale område. Et telt 
der var samlingspunkt – Ivan tror på endnu flere med 
næste år.  



6) Gallafest/afslutningsfest (20 min) RBK sportsgalla 2018 – vores afslutningsfest med et 
twist. Nomineringer mv til de 3 priser – 3.11. 

7). Status på kontingentopkrævningen og 

rykkerprocedure. (15 min). 
Alle har rykket deres lister til næste fredag -28/8. 

8)  Bogholdersituation/kampfordeler? (10min) Laila er kommet godt i gang takket være Fridel der 
hjælper hende i gang.  

9) Periodisering regnskab. (15 min) Udsættes sammen med budget til 12/9 

10) Multibanen? Fondssøgning? 1. Spadestik?(10 
min) 

Multibanen bliver senest iværksat til foråret, da det 
kan lade sig gøre indenfor fondskravene. 

11) Rekruttering bst og sport? (10min) Det ønskes at afgående medlemmer i god tid 
orienterer om afgang, og selv er med til at finde og 
kontakte afløsere. 

12) Punkter næste møde 12/9? 30 min – Kluboffice! 

13)   

14) Evt. (5 min)  

 


