Ribe Håndboldklub
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 27. maj 2020
Kl. 17:00 til 19:30 i Ribe Fritidscenter

Velkomst og godkendelse af referat fra 17. april 2020
Referat godkendt.
Status på økonomi v/Vagn
a) Status på indeværende regnskabsår
Regnskab gennemgået.
b) Input til budget for næste regnskabsår
Næste års regnskab blev drøftet.
Kontingent for næste sæson får en lille stigning på 50 kr. pr. spiller for U9, U11 og U13.
Fra U15 og opefter en lille stigning på 100 kr. pr. spiller.
Elite Cup, status v/Jørn
Stævnets fortsatte gennemførelse drøftes - trods COVID19. Der er mange klubber, der
endnu ikke er begyndt at tænke håndbold endnu, hvilket afspejles ved, at der for
nuværende ikke er så mange tilmeldninger p.t., som samme tid årene før. Det er vigtigt
for Ribe HK at kunne holde et godt og professionelt stævne og ikke gå på kompromis
af nogen art.
Stævnet finder sted den 4-6. september. Der er møde I eliteudvalget d. 28. maj.
Klubblad v/Alle
a) Plan for annoncetegning efter sommerferien
Sponsorer for klubbladet til næste sæson drøftes. Midt august sendes skrivelse til
klubsponsorerne sammen med annoncen, som vi havde med i Ugeavisen. Teddy laver
udkast til en skrivelse til nuværende sponsorer og evt. kommende sponsorer.
b) Bladet fremover, udarbejdelse af indhold mv.
Drøftelse af hvorvidt klubbladet fremover skal være i fysisk form eller digital. Det kan
være en mulighed at scanne URL-kode, hertil lave et A4 ark hvor der står ’Vi støtter
Ribe HK – læs klubbladet her’. Endvidere kan det være en mulighed at sende et link
ud til bladet via Facebook.
Der drøftes mulige emner, der kan hjælpe med udarbejdelse af indhold til klubbladet.
Teddy tager teten på dette.
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Sponsorer, status for næste sæson v/Vagn og Jørn
De større sponsorater er uændret og på plads. Nye mulige sponsorater drøftes.
Henrik og Vagn kontakter mulige nye sponsorer.
Tulipanfest v/Vagn og Henrik
a) Økonomisk risiko ved fremtidige aflysninger
b) Bør vi som klub være tættere på komitéen
Dialog omkring Tulipanfesten herunder årets aflysning og det fremtidige samarbejde
mellem foreninger og komiteen.
Eventuelt
 Næste møde i bestyrelsen: Onsdag den 02.09.20 kl. 17.00 – Jørn sørger for
forplejning.
 Repræsentantskabsmøde i RFC: Jørn deltager fra bestyrelsen.
 Frivillighedsfest i oktober drøftes. En mulig dato er fredag den 23.10.20. Vagn
følger op med Fritidscenteret.
 Generalforsamling i september: Onsdag den 23.09.20 kl. 19.00.
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