Mødereferat - RVRK Bestyrelsesmøde
23. november 2020 17:00 – 19:00
VFI Klubhus, Vor Frue Hovedgade 75, 4000 Roskilde
Og via Teams
Deltagere
Kenneth Nielsen, (KN)
Peter Borberg Jensen, (PBJ)
Jens Lorenzen Post (JLP)
Kim Steen Vilstad, (KSV)
Anders Adolph, (AA) (Via Teams)
Agenda
•

Valg af dirigent og stemmetællere
KN blev af de fremmødte valgt som dirigent. Dirigenten bemærkede at generalforsamlingen var
lovligt varslet og indkaldt.

•

Fastlæggelse af antal stemmeberettigede
Som det blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 14. december 2019 er der
blevet vedtaget de i præsentationen angivne ændringer i foreningens vedtægter.

•

Bestyrelsens beretning
KN gennemgik slide 5 i den fremsendte præsentation. Det er muligt at tilgå tallene i detaljer via det
link som er på siden. Alternativt kan det nedenstående link anvendes:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTA4OTM5ODYtOThlZC00MWQxLThlZDYtNjgyYjM2NDFlO
GFjIiwidCI6IjBiYmMwNWFjLTlhM2YtNGY3ZS1hMGZjLWMxNDYzYzZhMGQxZSIsImMiOjl9&pageNam
e=ReportSection

•

Det reviderede regnskab fremlægges
KN gennemgik regnskabet for 2020 der udviser et underskud på 1609,29 kr. Til dette blev der
knyttet følgende kommentar:
- Indtægten fra jubilæumsfesten (6.250 kr) er gået til VFI og derfor skal VFI tilsvarende dække
omkostningerne (3000 kr)
- Der er indkøbt 25 Rhino bolde som VFI skal dække (2.692,94 kr)
Når disse to poster modregnes er der et overskud på 4.083,65 kr

•

Præsentation af planerne for det kommende år
KN præsenterede planer for 2021 som de er vist på slide 8 og følgende punkter blev aftalt som
fokusområder:
Ungdomsturneringer – Vi vil tilstræbe at planlægge et antal små samlinger for at sikre at der kan
spilles kampe, specielt da vi ikke ved hvordan især 1H/2021 kommer til at se ud mht. Corona. JLP og
KSV er ansvarlige for planlægningen af disse under inddragelse af øvrige forældre.
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U16 – Det er også vigtigt med fokus på U16 arbejdet, for at sikre at der med tiden vil være spillere
der kan flytte op i seniorrækken.
Socialt – Forslaget om fællesspisning en gang pr. måned efter træning blev diskuteret og JLP samt
AA vil arbejde videre med hvordan det kan foregå.
RVRK kontingent – Med udgangspunkt i aktivitetsniveauet for 2020 blev det diskuteret om
kontingentet skulle øges, men konklusionen på dette blev at vi fastholder et kontingent på 100 kr
•

Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til eventuelle vedtægtsændringer
Der var ingen indkomne forslag.

•

Valg af formand og bestyrelsesmedlem på lige år, samt kasserer på ulige år
Formanden (PBJ) og bestyrelsesmedlem (KSV) var på valg og de var begge villige til at genopstille.
Der var ikke andre der stillede op, så formanden og bestyrelsesmedlemmet er genvalgt for en ny 2
årig periode.

•

Eventuelt
- AA foreslog at der skulle være mere end en pokal/præmie ift. årets ungdomsspillerne. Der
kunne arbejdes med en pokal pr. gruppe (U16, U14, U12/U10)
- AA foreslog, at vi arbejdede mere med vores sponsor set-up
- AA foreslog, at vi fremadrettet undersøgte muligheden for en venskabsklub i en af de større
rugby nationer
- AA ønskede mere indhold på vores FB side, instagram og undrede sig over hvorfor damerne og
til dels herrerne er fraværende på de officielle sider i dag
- Det er nødvendigt på sigt at rekruttere yderligere trænere, for at sikre at der er kontinuitet i
træningen.
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