Referat af bestyrelsesmøde i Ribe HK mandag, den 27. maj
2019 i Ribe Fritidscenter
Kl. 19:00-21:30
Dagsorden
1. Velkomst og underskrift på referat fra sidst
2. Status fra de enkelte udvalg (tænker alle lige giver en update, hvis der er noget at
orientere om)
3. Tulipanfesten (Henrik)
1. Evaluering vagtplaner (Jørn)
2. Overordnet evaluering (Vagn / Henrik)
3. Tulipankomiteen (Morten Kjældgaard stopper efter denne sæson)
4. Evaluering af afslutningsfesten (alle)
5. Status Elite Cup (Jørn)
6. Status på økonomi (Vagn)
7. Emner til bestyrelsen i RHK
8. Eventuelt

Tilstede: Henrik Clausen (HC), Teddy Barrett (TB), Vagn Andersen (VA), Jørn
Mortensen (JM), Rikke Løbner (RL)

Referat
1. Velkomst og underskrift på referat fra sidst
1) Referat godkendt og underskrevet.
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2. Status fra de enkelte udvalg
Materialeudvalg:
1) Det ligger lidt stille lige nu.
2) Økonomien er iorden.
3) Der arbejdes på at finde en ensartet sponsoreret beklædningsoverdel til alle
spillere i klubben. Målet er, at det er klar til næste sæson.
Elite Cup:
1) Generel orientering om Elite Cup. Det kører planmæssigt.
2) Bemandingsplanen bliver sendt ud fra i næste uge. Der er store
forventninger til at det nye vagtplanskoncept giver værdi.
3) Der mangler ressourcer til Elite Cup komiteen. Mulige ressourcer drøftes,
Jørn tager kontakt.
Hjemmesiden:
1) Jf. databeskyttelsesforordningen skal der gives samtykke til publicering af
billeder. Udfordringen drøftes. Rikke skriver til Jørn vedr. fravalg af direkte
indlejring af Facebook på hjemmesiden. I stedet for skal vi linke til Facebook
på vores hjemmeside. Jørn kontakter efterfølgende VM-marketing mhp.
Sportsligt udvalg:
1) Vi starter som noget nyt Trille Trolle op. De kommer til at træne hver 2.
lørdag.
2) Generelt set ser det fornuftigt ud med trænertruppen for næste sæson. Der
mangler en U19P træner. Dette er overladt til konsulenten. Der er muligvis
også en udfordring for U13P
3) Pga. af for få spillere, skal U19D op og spille senior.
4) Klaus Sundtoft og Teddy har møde med Katedralskolen, Privatskolen og
folkeskolens idrætslærer med henblik på at etablere nogle idrætslinjer med
noget morgentræning. Det er planen, at det skal starte som et halvårligt
pilotprojekt.
Klubblad:
1) Der er fremdrift på tegning af sponsorater til klubbladet for næste sæson,
det ser endnu engang positivt ud.
2) Mulige nye koncepter i forhold til klubblad og herunder sponsorer drøftes.
Tages op på næste møde.
Sponsor:
1) Drøftes.
3. Tulipanfest:
1) Vagtplanen lykkedes med hiv og sving. Til næste års Tulipanfest skal der
sættes væsentligt ind i forhold til ressourcer i entréen men også i barerne,
dette er både i forhold til antal men også kvalificerede ressourcer.
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2) Det er planen at der skal være et fælles møde klubberne imellem inden der
skal være et evalueringsmøde med Tulipankomiteen. Jørn og Henrik sikrer
dette medio juni måned.
3) Morten Kjældgaard stopper i tulipankomiteen. Mulige nye emner drøftes,
Teddy tager kontakt.
4) Der skal findes en revisor for Tulipankomiteen – indtil videre bliver det
Henrik Clausen .
4. Afslutningsfest:
1) Mange positive tilbagemeldinger. Der var stor opbakning.
2) Forslag til næste ungdomsafslutning drøftes. Det er vigtigt, at vi fortsætter
med fællesspisning til ungdomsafslutningen.
3) Seniorafslutningsfesten drøftes. Det var en succes.
5. Økonomi:
1) Vi er budgetsvarende.
6. Emner til bestyrelsen:
1) Der mangles medlemmer i bestyrelsen. Mulige nye emner drøftes, Teddy
tager kontakt.
7. Eventuelt:
1) Bestyrelses-tøj drøftes.
2) Banerne hos nogle af ungdomsholdene skal fra næste sæson være
mindre. Forslag til hvordan banerne kan gøres kortes drøftes, herunder
hvordan RHK kan bidrage økonomisk via fonde.
3) Klubbens regnskab skal sendes til Deloitte inden næste generalforsamling
til september.
4) Der holdes bestyrelsesmøde onsdag 26. juni kl. 19 vedr. budget.
5) Bestyrelsesmøde forud for generalforsamling onsdag d. 21. august kl. 19.
6) Der indkaldes til generalforsamling d. 12. september kl. 19.
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Godkendelse af referat:

Henrik Clausen
Formand

Teddy Barrett
Næstformand

Vagn Andersen
Kasserer

Jørn Mortensen

Rikke Løbner

Referent: Rikke Løbner
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