
  KHKS Håndbold – Dagsorden  

 

Den 04.05.2022                Kl.  19.00            Sted Kr. Hyllinge hallens cafeteria 

Mødeleder: Michelle Facilitator: Rune Referent: Jette 

Møde nr. 5.2022 

Distribueres til: Bestyrelsen + Lotte Jensen + Lars Dalsgaard 

Deltagere:  

Afbud fra: Joen er gået ud af bestyrelsen. Det meddelte han 1 time før bestyrelsesmødet. Jørn meldte afbud. 

    

Dagsorden                                           Tidspunkt Meddelelser/Forhandling Navn Termin 

1. Dagsorden/Referat/ 
                                              

     - Opfølgning og godkendelse    VIGTIGT 

   

2. Hovedpunkter 
 Velkommen til Lars Dalsgaard 
- Orientering om KHIF  
- Halprojektet      
- Lejre idrætsunion             

KHIF har mange ting i gang.  
Halprojektet er udfordret af en borgmester, 
som ikke vil mødes med styregruppen.  
Kommunen søger penge uden at have taget 
stilling til om de vil visionsprojektet. Det 
mener de ikke er et problem. 
Styregruppen har nu sendt nogle 
bekymringspunkter til kommunen.  
Der er ikke den helt store velvilje til at indgå i 
en dialog. 
 

  

3. Orientering formanden    
Håndboldens dag sat på pause 
Halfordelingsmøde i Bramsnæsvig hallen                                        

        Pulje til betaling af kontingent 

Forsøge at bruge dagen til noget andet.   
Det skal forsøges at søge om penge til 
mindrebemidlet spillere. 

 
Jette 

 

4. Oplæg til beslutning 
A. Reservering af spillertøj 
B.  Cafeteriaet 
C. Hvordan rekrutterer og fastholder vi 
spillere fremadrettet? En drøftelse. 
 

A.  Jette sørger for at få lavet et oplæg til det   
B. Der skal arbejdes på at få sat et møde op 
omkring cafeteriaets fremtid. 
C. Det emne blev drøftet, men vi blev ikke 
færdig med det. 
Jette skal tage fat i SSSkilden for at høre om vi 
via dem kan reklamere i Skibbyområdet. 
 

Jette 
Rune 

 

5. Håndboldudvalget v/Heinrich      
Udbetaling af trænergodtgørelse 
Flytning af spillere m.m. 
Flere og flere nye spillere kommer til – 
Mangel på trænere/hjælpetrænere 

 Der er gang i nye spillere, især i de yngre 
årgange. Der er dog mangel på drenge. 
Forslag efterlyses, til hvordan vi får flere 
drenge til at spille håndbold. 
Der mangler stadigvæk nogle trænere, men 
det arbejdes der på at få skaffet. 
 

  

6. Administrationsudvalget v/Joen                 
Sponsorer ved Rune 

Der er indgået en del sponsorater. Men 
mangler 3-5 sponsorer, for t være i hus med 
tøjsponsoraterne. 
Når det er overstået skal vi i gang med de 
mindre sponsorater og til andre ting. 

  



7. Frivillighedsudvalget v/Rune 
Cafeteriaudvalg??? 

Mangler en del frivillige til dyrskuet.   

8 PR. og Kommunikation V/Michelle 
En del punkter. 

   

9.  
 

   

10. Eventuelt                             kl.  
 

   

11. Næste møde 
 

   

 


