KHKS Håndbold – Dagsorden
Den 03.01.2018
Mødeleder: Henrik

Kl. 19.00

Sted Kr. Hyllinge hallen cafeteriaet

Facilitator: Dennis

Referent: Michelle

Møde nr. 1
Distribueres til: Bestyrelsen, Morten Vedel og Lotte
Deltagere: Jette, Henrik, Heinrich, Jørn, Michelle, Dennis
Afbud fra: Lars, Marianne og Gabrielle (Lasse)

Dagsorden
Tidspunkt
1. Dagsorden/Referat
kl. 19.0019.15
Opgavelogbog/Årshjul
- Opfølgning og godkendelse

Meddelelser/Forhandling

2.

Se Morten Vedel’s email.

Hovedpunkter
Kl. 19.1519.45
Planlægningsmødet (Årshjul)
AFHOLDES: 10/2 kl. 10-15

Navn

Godkendt sidste referat.
Jørn skal have mere hjælp til Håndboldskole
(alt for mange afbud fra hjælpere)

Vi skal på mødes prioritere de større
opgaver/arrangementer.
Evt. lave drejebøger

3.

Opfølgning på trænermøde kl.19.45-20
Stævnedeltagelse m.m

Emne/Opgaver sendes til Morten su. 28/1
Formål: skabe
interesse/rekuttering/fællesskab?
Ønske om 3 stævner årligt; 1 fælles – hold+
Torvholder på stævner? hvilke stævner?
Holdetsramme? økonomisk?
Kontigent vs. sponsorer?
Det er besluttet at Niveau/Beach
stævner betaler klubben

4.

5.

Orientering formanden Kl. 20-20.10
Opstart damehåndbold m.m
Mødekalender – mødereferater
Vedr. referat fra generalforsamling m.m
Pr. og Kommunikation
20.20

Kl. 20.10-

Når et hold tjener penge – skal klubben så
have en bid?
Evt. samarbejde med Sengeløse om en U1416 håndboldskole
Opstart af dame senior – interessen på FB
virker lovende
Promovering på FB: Rekuttering til
Håndboldfitness

Heinrich

Termin

Velkomstfolderen skal opdateres, så den er
klar til nye sæson
Skal der bestilles nye
muleposer/keyhangers? Problematik – bliver
de brugt? eller skal vi gå en anden vej?
sokker med logo? drikkedunk? Eller
velkomstpakke, som man betaler 100kr. for?
Lisa laver nye værdiplakater
Hoodie konkurrence skal tilbage på
tegnebordet pga. ingen aktivitet

6.

7.
8.

9.

Økonomiudvalget

Kl. 20.20-20.30

Spillerudvalget
Kl. 20.30-20.40
Sidste hjemmekampdag
Trænerudvalget
Kl. 20.40-20.50
Trænerkabale m.m

Frivillighedsudvalget
Evaluering af krudtsalg
Juletræsafhentning
Markedshal

Kl. 20.50-21.00

Er i gang med at få strømlinet KHKS FB
gruppe navne til ”KHKS Håndbold” og så
årgang fx U14 Piger
(Mangler kun U14 drengene)
Spillertøj: der har været mange bump på
vejen, men det er på vej!
* Det er besluttet at Morten Rico Elleby får
refunderet sit kontingent, da KHKS har
overtaget en TL kontrakt
Lisa står for tombola (400 gevinster er målet)
Skal der være en auktion?
Der er ikke sket så meget.
Der er trænerudviklingssamtaler i januar.
Der blev talt om forbedring af kontigent, fx
en prøveperiode (at man registrer sit kort fra
starten og så efter en måned trækkes
kontingentet automatisk?)
Krudtsalg: forventer et overskud til KHKS på
15.000kr.
Juletræsafhentning var en succes, helt 50
adresser blev der hentet træer fra. Nogle folk
ville gerne donere penge, men beholde træet
Markedshal? Gitte Pakpe arrangerer

10. Eventuelt
11. Næste møde den 31/1/18 kl 19.00
Kom gerne 5-10 min før, så vi kan starte
på klokkeslaget.

Katrine,
Sebastian

Møde:
uge 4

