
 
 

Bestyrelsesmøde 12.10.2018 1900-2200 
Deltagere: Bestyrelsen og sport i tidsrummet sammen fra 2000-2100-ish😊, incl Lars K. 

Svend Aage deltager fra 1900-1930. 

Afbud:  

 

 

Dagsorden Referat 

1) Cafeteriet, afslutningsfesten og afslutninger (20 
min) 

Svend Aage og Elna deltager. Brugen til 
flæskestegsfesten evalueres, og vi skal være ops på 
om der skal påregnes pris på gulvvask til næste 
arrangement. Træner/leder har lyttet godt og de har 
undtagelsesvist taget 2 afslutninger efter 3/11. 

2) Periodisering regnskab. (20min) HE gennemgår regnskabet og påpeger vores 
fejlvurdering budgetmæssigt vedr kontingenter. Vi er 
tilgodeset af et flot resultat fra tulipanfesten, hvorfor 
det pt kan rummes, men det skal korrigeres kraftigt i 
næste budget. 

3) RBK´s venner info – Stig R. (10min) Går planmæssigt – solgt 168 billetter dd. Der 
kommer mere pr den nærmeste tid. Sponsorerne har 
købt færre billetter end sidste år. 

4) Brød sport og bestyrelse. Andre og Thomas fik en kurv for deres indsats i sport 
igennem en årrække. Jesper Jensen, Henrik 
Beushau, Nikolaj Kviesgaard deltog sammen med 
sport, da de er en del af den nye organisation i sport. 

5) Indendørs fodbold mm – Kent Kirkegaard (20min) Kent K. beretter om en veloverstået timefordeling i 
RFC. Vi har 18 hold der er klar til indendøres, samt 
et futsal hold som Andre er i front for. Der var flere 
hold år tilbage da vi havde ”bedre” tider. Antallet har 
stabiliseret sig på dette niveau. Spørgsmålet er om 
bedre haltider ville give flere spillere? 
Vinterkontingent er 250 kr. RBK støtter hvert hold 
med 300kr til et givent stævne henover vinteren. 

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

Kommende sportschef Lars K. gennemgår ny 
struktur for sport. Senior-u17/Nikolaj Kviegaard, u15-
u13/Jesper Jensen, u12-u10 – Henrik B., U9-små 
Fødder/Bramsen, DS-U14 piger/LB, U13 piger-små 
fødder/Ivan 



7) Ribe-stævne – JB -Status?(10min) Jesper mødes i uge 42 og info følger på næste 
møde. Stævnet er 1. weekend i december hos Erik i 
Gredstedbro. Jesper kontakter Jørgen RFC og sikrer 
vi har afmeldt haltiden. 

8) Gallafest/afslutningsfest/ Priser? (15 min) 100kr pr deltager, kandidater søges, billetnettet 
anvendes til deltagerne, Johnny og SH mødes i 
weekend/mandag og laver invitation.  

9) Multibanen- 1. Spadestik? (10 min) Samlet pris fra A-sport og Frifelt El er ca 410k kr. 
Området er klargjort fra kommunen, og Nørgaard 
påbegynder ca nov. 

10) Status på kontingentopkrævningen (15 min). Lister tjekkes og sendes tilbage til HE. Vi følger op 
på de folk der stadig mangler fra foråret – vi mangler 
stadig at få ca 20k ind!! 
SH laver opslag fb mm om at alle kontingentkørsler 
er i gang og skal betales asap. 

11) Samarbejde RFC (15min) Forslag om koncertsamarbejde. Vi er usikre på om vi 
har kapacitet til flere opgaver, dog ligger et 
martsarrangement godt kalendermæssigt. NR tager 
den videre med RFC. Nøglesystemet vender RFC 
tilbage på i januar. 

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

Enkelte hængepartier. Der efterlyses mersalg – flere 
produkter. Bandereklamer skal genforhandles i 2019. 

13) Punkter næste møde 7/11. Hvad er reglerne for at bruge vores køkken som k-
person? Sponsorstrategi i 2019 vedr. bander? 

14) Evt. (5 min)  

 


