Ribe Håndboldklub
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 2. september 2020
kl. 17-20, Ribe Fritidscenter
Deltagere: Vagn, Henrik, Jørn, Teddy, Rikke
1. Velkomst og godkendelse af referat fra 27. maj 2020
Referat godkendt.

2. Sportslig status v/Teddy
Generel status: Overordnet går det rigtig godt – vi får større og større medlemstal, hvilket giver
os mulighed for at have hold i alle aldre. Samtidig bevirker denne positive tilgang, at der er
mangel på trænere.

SA Ribe HK, status: Det kører generelt fint, med lidt fin-justeringer på det sportslige.
3. Tulipanfesten v/Henrik
Plan A og plan B for gennemførsel i 2021: Der har været møde mellem de tre klubformænd. Det
store spørgsmål er, om Tulipanfesten 2021 kan blive afviklet som en vanlig Tulipanfest? Det er
vigtigt fortsat at holde Tulipanfest-brandet i live. Mulige ideer som en plan B drøftes.

4. Sponsorer v/Vagn
OK er nu også sponsor i RBK: Hvad gør vi for at opretholde OK-sponsorerne i RHK? Flere
muligheder drøftes.
-

Vagn kontakter OK ift. hvilke muligheder der er for at tegne nye abonnementer on site,
uden at nye medlemmer skal oplyse cpr-nr. og kreditkortoplysninger.

Status på klubblad annoncører: Der er tegnet sponsorer på ny. Der skal en ny QR-kode til pr.
version af klubbladet. Der drøftes muligheden for at trække statistik over hvor mange gange en
QR-kode tilgås.
- Vagn snakker med Jørgen Jepsen vedrørende sponsorater

5. Nyt fra øvrige udvalg
- Elitecup udvalg: Intet nyt. Stævnet i 2020 er aflyst. Det er også her vigtigt at holde Elitecup
-

brandet i live fremad rettet.
Materialeudvalg: Der er god gang i indkøbet. Adidas har haft kontakt til Jørn ift. vores aftale
med dem, hvorvidt vi kan opfylde aftalen denne sæson, hvilket vi forventer. Aftalen med
Adidas udløber juni 2021.
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6. Status på økonomien
Årsregnskab 2019/2020 v/Vagn: Gennemgået og godkendt.
Områder hvor vi kan spare?: Der er ikke umiddelbart oplagte steder, hvor der kan laves
besparelser.

Status på salg af hjælpetrøjer v/Teddy: Der skal laves en genopfriskning af salget, herunder
mulighed for at købe på forældremøde og til træning. Brandes på ny på Facebook og evt. via
Conventus.

7. Generalforsamling den 23. september kl. 19
Annoncen kommer i ugeavisen den 9. september med frist for tilmelding den 20. september.

Status mulige nye medlemmer: En måde at løse udfordringen på manglende
bestyrelsesmedlemmer kan være, at konkrete udvalgte opgaver løses uden at være en del af
bestyrelsen.
Mulige emner til disse konkrete opgaver drøftes.
- Henrik kontakter en mulig kandidat

8. Eventuelt
Frivilligfest – afholdes? Grundet COVID-19 omstændighederne besluttes det at aflyse årets
frivillighedsfest.
- Jørn kontakter Jørn Th.
- Vagn sender besked ud via Conventus

Esbjerg Idrætsråd: RHK kan ikke stille med en person hertil.
Godkendelse af referat:

Henrik Clausen
Formand

Teddy Barrett
Næstformand

Vagn Andersen
Kasserer

Jørn Mortensen

Rikke Løbner
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