Ribe Håndboldklub
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag, den 10. december
2020 Kl. 16:30 til 18:30 i Ribe Fritidscenter

Deltagere: Teddy Barret, Peter Lauritzen, Vagn Andersen, Jørn Mortensen, Henrik
Clausen, Rikke Løbner
1. Velkomst og godkendelse af referat fra 20. oktober 2020
- Referat godkendt
2. Status på økonomien v/Vagn
- Det er svært i denne Corona-tid at skabe sig et retvisende overblik over
udgiftssiden. Indtægtssiden ser ud som nogenlunde budgetteret, på nær
Tulipanfesten
3. Status på det sportslige v/Teddy
- Turneringerne er delvist påvirket af Corona hvor nogle kampe er aflyst/udsat
- Seniorafdelingen er påvirket af Corona-restriktionerne i forhold til forsamlingsforbud
- Der er trods Corona og alt hvad dette medfører af udfordringer stadig en god
udvikling af spillerne og ikke mindst fremmøde med et godt humør og gå-på-mod
4. Status fra øvrige udvalg
- Elitecup: Udvalg har naturligt lagt stille i lang tid. Der er opstartsmøde i januar
måned 2021
- Materialeafdelingen: Jørn arbejder på en ny tøjaftale, da den nuværende udløber i
2021
- Klubbladet: Klubbladet er stort set klar til at blive sendt ud. Der er en drøftelse af
hvordan klubben kan sende sponsorerne en julehilsen. Teddy laver udkast til dette.
- Sponsor: Flemming Nissen har oplyst, at han takker af som hjælper. Bestyrelsen
takker Flemming Nissen for lang og tro tjeneste. Peter tager teten på at få sendt en
hilsen til Flemming
5. Status på Tulipanfest v/Henrik
- Der arbejdes p.t. udelukkende på en plan A – med en deadline der hedder 1. marts
-

2021
Håndboldbestyrelsen bakker tulipankomiteen op i plan A
I regi af Tulipanfesten arbejdes der på et oplæg/forslag til et arrangement til EM i
fodbold, der afvikles midt i juni 2021. Arrangementet er i form af storskærm på
Hovedengen
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-

Bestyrelsen bakker op om dette tiltag

6. Eventuelt

Godkendelse af referat:

Henrik Clausen
Formand

Teddy Barrett
Næstformand

Vagn Andersen
Kasserer

Jørn Mortensen

Rikke Løbner

Peter Lauritzen
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