Ribe Håndboldklub
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag, den 11. februar
2021 Kl. 19:00 via Teams

Deltagere: Teddy Barret, Peter Lauritzen, Vagn Andersen, Jørn Mortensen, Henrik
Clausen, Rikke Løbner

1. Velkomst og godkendelse af referat fra 10. december 2020
Referat fra 10. december 2020 godkendt.
2. Status på økonomien v/Vagn (Vagn sender (sendt) en økonomisk status før
mødet)
Budgetopfølgning og estimat for resultat 30.6.21 gennemgået. Ingen yderligere
bemærkninger hertil.
3. Status på det sportslige v/Teddy
Det er uvist om vi kommer til at spille sæsonen færdig grundet Corona. Derfor kigges
der ind i sæsonopstart 2021-2022, f.eks. ift. hvordan holdene kommer i gang igen,
hvordan bygges spillernes form op m.v.
SA/RHK: Teddy tager et møde med SA om det fremtidige samarbejde
1. Oplæg på Ribe HK, Elite (oplæg fremsendt af Teddy)
Teddy præsenterede sportsudvalgets oplæg for bestyrelsen, som efterfølgende havde
en god dialog herom.
Bestyrelsen bakker op om, at sportsudvalget arbejder videre med koncepten, dog uden
offentliggørelse. Bestyrelsen besluttede i forlængelse heraf, at der på et kommende
møde skal kigges ind i en ny og lidt mere langsigtet strategi for RHK.
4. Status fra øvrige udvalg
Tøjudvalg: Nyt tøjsponsorat drøftes. Jørn arbejder videre med oplæg.
Elitecup: Hallerne er reserveret 27-29 august 2021, med forbehold. Det anbefales, at
invitation til Elitecup stævnet sendes ud hurtigst muligt.
5. Status på Tulipanfest v/Henrik

Komiteen afventer den 1. marts og håber, at der til den dato er en afklaring af om det
er sandsynligt at afholde Tulipanfest 2021.
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6. Eventuelt
Drøftelse af om klubben skal have et gaveregulativ. Tages op på et kommende møde.
Næste møde mandag den 12. april 2021 kl. 19.00 i Ribe Fritidscenter

1. Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer
Drøftelse af potentielle nye bestyrelsesmedlemmer.

Godkendelse af referat:

Henrik Clausen
Formand

Teddy Barrett
Næstformand

Vagn Andersen
Kasserer

Jørn Mortensen

Rikke Løbner

Peter Lauritzen
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