
 
 

Bestyrelsesmøde 7.11.2018 1900-2200 
Deltagere: Bestyrelsen og sport sammen i tidsrummet fra 2000-2100. Sport ved Lars K. 

Afbud:  

 

 

Dagsorden Referat 

1) Multibanen- 1. Spadestik? (10 min) Ligger hos Nørgaard, ellers bliver det i startet på 
2019. A Sport er klar i kulissen.  

2). RBK´s venner info – Stig R (15min) Billetsalget er lidt bagefter ifht til sidste år, pt er det 
ca 300 billetter der er solgt. 

3). Sponsornews, Bandestrategi, træningsdragter. 
Johnny (20 min) 

JJ info om træningsdragter. 

4) Brød sport og bestyrelse.  

5) Sportnews: v. Lars K. (20min) Lars K fortæller om et møde med Hif/Monika Madsen 
og senere JW. Lars Rettig skal være 2. holdstræner i 
damesenior. Der er indgået en 1. årig aftale med 
ham. LK har også været i dialog med Søren L. vedr 
næste års sæson. Der er pt ca 45 spillere i u14-15 
piger. Det drøftes om samarbejdet i u15 også skal 
indbefatte RBKs u14 piger, for at der kan laves et 
tilbud til alle. LK undersøger dybden og vi tager det 
med på næste møde. Der er aftalt et møde mellem 
RBK og HIF hvor Jan M., Jeppe, Lars K. og Sh 
deltager. I denne snak blev det understreget at det er 
sponsorafdelingen i den respektive klub der tager sig 
af dette.  

6)  Ribe-stævne – JB -Status? (10min) 1. dec – lørdag / fra 900-1200/Break fra 1200-1500/ 
og igen fra 1500-1900. JB sender materiale til sh til 
fb med videre. Vi spreder det internt.  

7) Evaluering afslutningsfest (10min) God aften. Vi mangler træner/ledere. Annonceres i 
bedre tid, gøres klart at det er en tak til træner-leder. 
Skal I årshjulet så folk informeres fra årets start. 
Første weekend i november måned. Vi skal sørge for 
at grupperinger fra afdelingerne kommer afsted 
samlet. Stor ros til nyindstiftet pris. Henriette  

8) Status og opfølgning på kontingentopkrævningen (20 
min). 

Lars K. indsamler lister på spillere der skal spille 
indedørs/vinterfodbold, og der udsendes et 



”Vinterkontingent” ca 1/12/19 

9) Budget-intro (20 min) HE kommer med udkast til budget inden 6/12 og så 
mødes FU og afstemmer. 

10) Opsamling sidst vedr. cafeteria på sigt (10 min) Udsættes.. 

11) Bestyrelsen 2019 (10 min) Niels er på valg, Peter på valg og Lars Bo er på valg. 
Generalforsamling i RBK 27/2/2019. 

12)  Tulipanfest vagtfordeling 2019 (10 min) En rep fra hver klub mødes igen for at evaluere og 
fordele næste års opgaver. Hver klub skal hver især 
finde en ekstra mand til at hjælpe i dagtimerne til at 
løse praktiske opgaver. 

13) Punkter næste møde 6/12.  

14) Evt. (5 min) Vi får dækket vores 4 stjålne 3 mands mål. 

 


