
Referat af bestyrelsesmøde den 5. marts 2020 
Roskilde Vikings Rugby Klub (RVRK) Referat nr. 2 

 

 Side 1 

 

Dato:   5. marts 2020 kl. 20:30 

Sted:   Klubhuset 

Deltagere:   Peter Borberg (PB), Kim Vilstad (KV), Kenneth Nielsen (KN) 

 

Inviterede deltagere: Steen Nielsen (SN), Jens Port (JP),  

Anders Adolph (AA) (ref.) 

 

 

Agenda 
 

1. Relation til VFI 

 VFI generalforsamling (GF) v/SN 

 Fortsat forbliven i VFI? 

 Kommunikation 

 Organisation i forhold til VFI 

Roskilde kommune 

 Baner og klubhus 

 Aktivitetstilskud 

 

2. Ungdoms- eller seniorspiller 

 

3. RVRK budget 

a. Med eller uden VFI 

b. Festival indsats 

 

4. Eventuelt 

a. Nye mål er ansøgt 

b. Måltavle er ansøgt 

 

 

AA meldte sig som referent. 

KN bød velkommen og gennemgik kort agendaen. 

 

Ad 1. Relation til VFI 

VFI afholdt deres ordinære GF d. 26.02.2020. SN deltog som medlem af VFI - og som formand 

for VFI rugby - og informerede kort om hans oplevelser.  

 

VFI bestyrelsens forhold til RVRK synes anstrengt, hvor økonomi og personsager fylder meget. 

KN oplyste at RVRK bl.a. er en reaktion på VFI formandens festivalarbejde, hvor RVRK blot er 

en kopi af dette.  

 

KN gennemgik det, inden mødet fremsendte materiale, der belyste de økonomiske konse-

kvenser samt fordele og ulemper ved, at forblive en del af VFI. Den efterfølgende diskussion 

var livlig. Resultatet - der blev enstemmigt besluttet, blev at RVRK fortsætter uændret. Det vil 

sige at: 

 

 VFI er vært for de sportslige aktiviteter. 

 RVRK holder fokus på at promovere sporten og skaffe midler hertil. 

 

Det blev besluttet, at VFI skal nævnes og foreningen logo skal vises på vores hjemmeside (er 

foretaget) 

 

SN oplyste at han meddeler VFI’ bestyrelse, at han fortsætter som formand for RVRK, hvilket 

skal godkendes af VFI’ bestyrelse. 
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Ad 2. Ungdoms- eller seniorspiller 

Både juniorer og seniorer træner samtidig om tirsdagen i Rådmandshaven. Det er sket, at 

nogle af de ældste juniorer har ønsket og har trænet med seniorerne.  

 

Risikoen ved det er, at juniorafdelingen kan blive splittet. Endvidere er der et sikkerhedsaspekt 

at tage hensyn til. Udfordringen er isoleret til de gange hvor der er fællestræning, hvilket er de 

færrest. For at sikre at forventningerne er afstemte, blev det besluttet at en juniorspiller kun 

kan spille, når følgende er opfyldt: 

 

 Mellem 17 og 18 år. 

 Positiv indstilling af senior træner. 

 Forældrenes skriftlige accept. 

 

Ovenstående tilføjes vores hjemmeside. 

 

KN vil forsøge, at motivere seniorerne til at hjælpe til med junior træningen. SN der selv er en 

aktiv spiller udtrykte, at det måtte kunne lade sig gøre med en turnus ordning. 

 

Ad. 3 RVRK Budget 

Da vi forbliver i VFI blev budgettet vi arbejder videre med - budget ”VFI”. Efterfølgende er VFI 

budget inkl. overskud på kr. 550,- afleveret til VFI.  

 

For RVRK er det vigtigt at holde rene linjer for at undgå beskyldninger om kassetænkning. P.t. 

har RVRK kun tre aktiviteter - hhv. Rock’n Roll Banko, Festival arbejdet og B&U stævnet. 

 

KN oplyste om RVRK’ opgave ved Roskilde Festival 2020. Klubben skal som tidligere stå for 

div. vagttjenester i og omkring Darup. Til opgaven skal der bruges 73 frivillige. Indtjeningen 

fra festivallen er vital for, at RVRK kan fortsætte sin positive promovering af sporten. 

 

KN oplyste, at der på vores hjemmeside www.roskilderugby.dk er oprettet et nyt afsnit 

”Festival”. Her kan man læse alt om hvordan det er, at være frivillig og hvordan det foregår. 

Og man kan tilmelde sig som frivillig hjælper. 

 

Ad 4. Eventuelt 

Vi har behov for hjælpetrænere. Skal vi udarbejde et kompendie til forælder som kan træde til 

og evt. hjælpe med opvarmning og enkelte øvelser? 

 

Vi har brug for en førstehjælpskasse til klubhuset og til at tage med til kampe (PB). 

 

T-shirt. Vi skal have lavet en klub T-shirt. Vi oplyser, at vi giver en T-shirt og tandbeskytter til 

alle nye medlemmer! (AA). 

 

Beach Flag. Vi har fået pris på Beach Flag (KN) men evt. sponsor skal forsøges indhentet. KN 

kontakter Mikrobryggeriet. (AA) indhenter alternative prise. 

 

Opgaven med vedligeholdes af klubhuset er blevet ledig. Det blev besluttet, at RVRK lægger 

billet ind på den opgave. Forventet indtægt ca. kr. 9-10.000. Forventet tidsforbrug 2 til 4 dage 

/ årligt hvis vi er minimum 6 personer (KN) 

http://www.roskilderugby.dk/

