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Dato:   7. januar 2020 kl. 18:30 

Sted:   Leo Wok, Musicon, 4000 Roskilde 

Deltagere:   Peter Borberg, Kim Vilstad, Kenneth Nielsen (ref) 

 

 

Agenda 

1) Godkendelse af referat 

2) Medlemsstatus & kontingent 

3) Økonomi 

4) Status på arbejdsgrupperne 

5) Ny foreningsstatus 

6) Relation til VFI 

7) 6 nations lørdage 

8) Toronto kamp i 2021 

9) Idrætsfest 7. februar 

10) Evt. foredrag om Sydafrika 

11) RF 2020 

12) Eventuelt 

 

 

Ad 1) Godkendelse af referat 

Begge referater godkendes. Desuden blev det besluttet at gemme foreningens dokumenter på 

hjemmeside, og derfra sendes link til medlemmernes Facebook side. 

 

Ad 2) Medlemsstatus 

Eftersom regnskabsåret nu løber fra 1. oktober skal der udsendes kontingentopkrævning fra 

2019/2020. Det symbolske beløb på 100 DKK bibeholdes 

 

Det forventes at året starter med de fleste af de nuværende 21 medlemmer, og at flere vil 

komme til i løbet af året.  

 

Ad 3) Økonomi 

Ikke de store bevægelser siden 1. oktober. Dog bør Mobilepay Business løsningen overvejes da 

den koster 49 DKK pr. måned uanset forbrug. 

 

Det besluttes at holde fast i mobilepay nummeret, men vi holder øje med udviklingen.  

 

Ad 4) Status på arbejdsgrupperne 

Kort gennemgang af de 11 arbejdsgrupper: 

 

1) Hjemmeside og FB er godt i gang, og vi glæder os til at se resultatet. 

2) Det første oplæg til fliers er også godt ud. Fortsat et ønske om et ’Ekstrablad skilt’, som 

kan tages med i Rådmandshaven.  

3) B&U stævne bliver lagt i Darup. Vi forventer at modtage oplysninger om antal baner fra 

Preben, DRU. Flere forbedringstiltag (baneansvarlig og præmier) Aftaler med Søren 

(Darup) og Claus (Roskilde Grej) laves når vi kom til foråret. 

4) Kvindestævnernes placering afventer DRU møde den 12. januar 

5) Herretur afventer hvad der sker med DRU turneringen. 

6) Banko er flyttet til 8. maj 

7) RF er under planlægning og endelig aftale forventes 1. februar. 

8) DHL er et stykke ude i fremtiden. Påtænkes at træningen mandag den 24. august 

flyttes til DHL. 
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9) Gallafest – intet nyt som sådan. Bør placeres i forhold i B&U stævner, og det kunne 

være en god idé med et par kampe på dagen. 

10) Berlintur er en rigtig oplevelse, som bør gentages. Generelt afhænger B&U kampene og 

Berlinturen af i hvilket omfang af hvem samarbejdsklubberne er i 2020.  

11) UK afventer Brexit og hvad det betyder mht. sygesikring. Turen skal være en positiv og 

sikker oplevelse for alle, og det er det altoverskyggende. Vi har tilbudt hjælp fra både 

Dublin og Skt. Helens (Liverpool) 

 

Ad 5) Ny foreningsstatus 

RVRK har mulighed for at får tilskud fra Roskilde Kommune, som udøvende forening. 

 

Ad 6) Relation til VFI 

Steen er ny formand for VFI / rugby og har dialogen med bestyrelsen. 

 

Ad 7) 6 nations lørdage 

22/2 og 7/3 på Musicon Microbryggeri som viser begge kamp med kick off ca. 15:00 og 17:00.  

 

Ad 8) Toronto kamp i 2021 

Møde med Roskilde Kommune den 8. januar. Holdningen fra kommunen er afgørende for om 

kampen bliver til noget i Roskilde. 

 

Ad 9) Idrætsfest 7. februar 

RVRK har indstillet flere til en pris denne aften. u/14 holdet for deres bronzemedalje. Malthe 

og Noah for deres u/19 deltagelse. RVRK er indstillet til en social pris, da vi er en klub med 

sociale hensyn.  

 

Det koster 250,- at deltage i festen. Hvem har lyst og ydes tilskud? 

 

Ad 10) Evt. foredrag om Sydafrika 

Arno og Callie er positive over for tanken, og et sådan foredrag kunne fint placeres efter at 

RVRK har vundet den sociale pris ved idrætsfesten. 

 

Ad 12) Eventuelt 

Besluttet at Holdsport kalenderen anvendes som fælles kalender på hjemmesiden. 

 

Orientering om Skt. Patricks Day den 17. marts i Kbh. hvor flere af herrerne deltager 


