
 
 

Bestyrelsesmøde 12.9.2018 
Deltagere: Bestyrelsen og sport i tidsrummet fra 2000-2100, incl Lars K. 

Afbud: Peter Jensen – NR kommer lidt senere:) 

 

 

Dagsorden Referat 

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

Diabetesforeningen og andre foreninger har henv. At 
tilbyde os arbejde, og vi har takke nej, fordi vi har et 
ønske om at fokuserer på vores primære opgaven – 
fodbold.  
Sport og Bestyrelsen og ressourcepersoner var på 
landskamps tur til Århus. En rigtigt god tur med 
masser af fodboldsnak og RBK- perspektiver.  
 

2) Sponsornews, Bander, træningsdragter,  
materialeinfo v. Johnny (15 min) 

Træningsdragter (Buks og trøje + tryk): forældrekøb 
forsætter og kan købes, prøves og betales i 
Sportmaster i Ribe. Pris 400,- pr. Dragt. Tilbuddet 
glæder til 31/12 2018.  
Bander på bane 1, er ved at være fyldt op. Næste 
skridt er sponsorer til kunststofbanen.  
 

3) Gallafest/afslutningsfest (15 min) Afholdes 3.november. meldes ud på FB i div. 
Grupper.  

4) RBK´s venner info – Stig R. (15 min)  Billet salget er startet nu og der er to priskategorier.  
1/295,-  2/245,-.  
22. november afholdes koncerten.  
Esbjerg kommune afholder møde 25/9 kl. 19.00 i 
Darum. Bla. Med Idrættens konsulenthus.  
Tilmelding senest. 17/9. Til Niels Rosendahl.  
 
Årsmøde i Region 4: 
 22/11. Kl. 17.45 i Røddingcenteret.  
 
 

5) Sportnews: Trænersituation Forår, Ny org på 
plads?,Rekruttering bst og sport?, Budget,-? (30min) 

Trænersituation – hvad mangles:  
Ny org. I Sport drøftes på næste møde 10.oktober.  
Børneattest er indhentet på alle trænere og der ingen 
anmærkninger.  
Kunstgræs: planen bliver rundsendes til respektive 



hold, og de kan returnerer med evt. rettelser. 
Derefter tilrettes træningsskemaet og det endelige 
udsendes.  
 

6) Klub Office For Dummies😊 (15 min) Gennemgang af Klub-Office.  

7). Ribe-stævne – JB.(10min) Ribe Stævne: afholdes i november, og placeres i 
Gedstedbro i år.  

8)  Periodisering regnskab. (30min)  

9) Status på kontingentopkrævningen og 

rykkerprocedure. (30 min). 
Kontaktpersoner fra Sport har til opgave at følge op 
på div. Restancer.   

10) Multibanen- 1. Spadestik? (10 min) Byggetilladelsen er klar. Vi afventer de sidste 
praktiske ting ifht. Den videre tidsplan.  

11)  

12)  Punkter næste møde 10/10. Kommer senere.  

13)   

14) Evt. (5 min)  

 


