Udkast til referat, RHK den 14.03.2019
Referat af bestyrelsesmøde i Ribe HK torsdag den 14. marts 2019 i Ribe Fritidscenter kl.
17:00-19:00
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. Status vagtplaner 2. Tulipankomiteen (Morten Kjeldgaard
stopper efter denne sæson)
4. Status hjemmeside (Jørn)
5. Status på økonomi (Vagn)
6. Øge antal medlemmer af bestyrelsen i RHK (Henrik)
7. Bestyrelsesmedlem, REHH (Henrik) 8. Eventuelt

Til stede: Henrik Clausen (HC), Teddy Barrett (TB), Vagn Andersen (VA), Jørn
Mortensen (JM), Rikke Løbner (RL)
Referat
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10. december 2018 udestår til
næste møde.
Rikke Løbner blev budt velkommen i bestyrelsen, og fik en kort præsentation af
bestyrelsens arbejde, herunder de enkelte udvalg.
2. Status fra de enkelte udvalg:
Sportsligt udvalg:
1. Trænersammensætningen for næste sæson er stort set på
plads. Eneste udestående er nær U17 og U19 piger
2. Klaus Sundtoft bliver ungdomskonsulent for U13 og ned. Lars
Jytzler bliver konsulent for U15 og op. Klaus og Lars vil begge
assistere i det sportslige udvalg i næste sæson.
3. Der er planer om at invitere næste sæsons U17 spillere til lidt
hygge og et møde for den kommende sæson – dette er også
omtalt som ”efterskole-konceptet”.
Elite Cup:
1. Vagtplanskoncept er klar til at blive introduceret for
holdlederne. Det drøftes, om konceptet evt. skal introduceres
til ungdomsafslutningsfesten.
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2. Der arbejdes på at skaffe en opvisningskamp i forbindelse
med Elite Cup samt at få Morten Henriksen til at komme og
give et foredrag Evt. plan B er drøftet, hvis Morten Henriksen
ikke har mulighed for at komme.
3. Sport Team Network hjælper med at udbrede stævnet til
udenlandske klubber. HC tager kontakt til GOG mhp.
deltagelse i stævnet.
4. Forslag om at der til næste år skal være en sponsor af Elite
Cup drøftes. Tidligere har Elite Cup været sponsoreret af
Sportmaster.
Klubblad:
1. Arbejdet med at sikre sponsorer til klubbladet i 2020 drøftes.
Bestyrelsen kontakter nuværende sponsorer og også gerne
nye sponsorer.
2. Modellen for arbejdet med klubbladet generelt drøftes.
Sponsor:
1. Intet nyt.
Materialeudvalg:
1. JM fremfører forslag om at investere i et kæmpe stort banner
med RHK logo og evt. med RHK’s største sponsorer, der kan
hænges op i hallen i Ribe Fritidscenter ved store stævner.
Yderligere drøftes forslag om at få laves såkaldte roll ups
ligeledes med RHK logo. Disse kan stå i forhallen i Ribe
Fritidscenter ved arrangementer.
3.Tulipanfesten
1. Status vagtplan: Flemming Nissen arbejder på at færdiggøre
vagtplanen, som forventes klar om senest 14. dage. Der
følges op på dette.
2. Tulipankomitéen: Der skal findes et nyt medlem til
Tulipankomitéen idet Morten Kjeldgaard stopper efter denne
sæson. Den primære opgave er tulipanoptoget. Øvrige
opgaver i komitéen vil også forekomme. TB kontakter muligt
nyt medlem.
3. Johnny Løbner og VA er godt i gang med arbejdet, herunder
indkøb mv.
4. Status hjemmeside:
1) Den nye hjemmeside er åbnet op. Hjemmesiden er
brugervenlig og samtidig mere mobilkompatibel.
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5. Status på økonomi
1. Økonomien gennemgås. Det ser positivt ud.

6. Øge antal medlemmer af bestyrelsen i RHK
1. For at sikre kontinuiteten i RHK’s bestyrelse, ønsker vi at øge
antallet af medlemmer i bestyrelsen med yderligere to. Der
drøftes forslag til hvordan nye medlemmer hverves. Emner til
mulige nye medlemmer drøftes.
7. Bestyrelsesmedlem, REHH
1. Vi er i løbende dialog med REHH om nyt bestyrelsesmedlem
til REHH bestyrelse, og arbejder de kommende måneder med
at finde egnede kandidater.

8. Eventuelt
1. RHK opstiller med Jørn Mortensen i RFC bestyrelse.
2. Ungdomsafslutningsfesten: JM beder holdlederne om at rykke
for tilmelding til festen, hvor der i øvrigt forventes stor
opbakning. Møde omkring de praktiske ting i forhold til festen
er planlagt. Det besluttes, at vores største sponsorer og
frivillige i forhold til Elite Cup inviteres. JM præsenterer kort
planen for aftenens forløb.
Der er ros og positive tilbagemeldinger i forhold til
afslutningsfesten.

