KHKS Håndbold – Referat
Den 14.03.2018

Kl. 19.00

Mødeleder: Jørn Facilitator: -

Sted Cafeteriaet i Kr. Hyllinge hallen
Referent: Jørn

Møde nr. 3.2018
Distribueres til: Bestyrelsen, Ib Tinghøj, Lotte Jensen og Morten Vedel
Deltagere: Jette, Dennis, Michelle, Heinrich, Henrik, Jørn, Marianne, Lotte og Ib
Afbud fra: Lone, Lars og Gabrielle
Manglende afbud: Lasse og Morten

Dagsorden
1. Dagsorden/Referat/

Tidspunkt

kl. 19.00-19.15
- Opfølgning og godkendelse
Velkomst og præsentation af Ib Tinghøj

2. Hovedpunkter
kl. 19.15-19.45
Opsamling fra mødet den 10.02.2018
Ved Morten og Lars
HUSK at sende datoer på jeres aktiviteter.
3. Orientering formanden
Kl. 19.45-20.00
Halfordelingsmødet
Referater i Dropbox
Årets håndboldklub

kl.

Meddelelser/Forhandling
Referat fra sidste møde godkendt.
Ib Tinghøj som er blevet ny formand for KHIF(
hovedforeningen), præsenterede sig selv, sam
t hvilke visioner han har, og forventer de kom
mende år.
Da hverken Morten eller Lars var til stede udg
ik dette punkt.

Jette fortalte at der havde været positiv stem
ning til halfordelingsmødet, og ser frem til for
handling 2.
Jette kunne ikke finde referaterne i Dropbox.
Dette blev dog hurtigt løst.
Vi blev enige om at vente 1 år med at indstille
os til Årets håndboldklub.
Punktet udgik.

4. Strategiudvalget
Se under punkt 2.
5. Pr. og Kommunikation

kl. 20.00-20.15

Michelle er ved at indhente tilbud på “klapper
e”.
Der skal findes et andet fællesbillede med det
nye spillertøj, end det udvalget har. Rune Lun
d bliver spurgt om han har et.
Kommunikationsudvalget holder møde den 2
2. marts hvor der bla. Bliver diskuteret hoodie
konkurrence og facebook politik.

6. Økonomiudvalget

kl. 20.15-20.30

Vores budget er ved at blive lagt op på klubm
odul, så bestyrelsen ikke behøves have fat i Lo
ne for informationer.
Det nye spillertøj er ved at være på plads.
Der mangler at blive indbetalt sponsorpenge f
ra en af sponsorerne.

Navn

Termin

Der er ved at blive trykt kæmpe trøjer og
shorts til at hænge op i hallen på hjemmekam
pdage.
Seniormix stævnet blev aflyst fra HRØ’s side,
da der var for få tilmeldinger. Jørn har komme
t med feed-back til HRØ(Thea), omkring mulig
e kommende stævner.
Sidste hjemmekampdag er ved at være på pla
ds. De sidste ting falder på plads torsdag den.
22 marts hvor der er møde i udvalget.
Der skal udfærdiges en stillingsbeskrivelse, til
rekruttering af folk til dette udvalg da der ma
ngler hænder.
Jørn vil gerne have 2 fra hver senior/oldies og
fitness til at arrangere en afslutning.
Heinrich melder positivt tilbage omkring de tr
ænerseminarer der er blevet afholdt i klubregi
.
Mht. trænere til kommende sæson er næsten
alt besat. Næste skridt er kontrakter og børne
attester.

7. Spillerudvalget

kl. 20.30-20.45

8. Trænerudvalget

kl. 20.45-21.00

9. Frivillighedsudvalget

kl. 21.00-20.15

Punktet udgik, da Lasse ikke var tilstede.

10. Eventuelt

kl. 20.15

Ib ville gerne have 3 problemstillinger, som b
esværliggøre vores arbejde i klubben.
1: Forståelse for forældre hvad der egentlig lig
ges af frivillige kræfter for at kunne drive den
ne forening.
2: Ordentlige forhold i hallen. Mange ting er v
ed at være ”forfaldent”
3: Ny ledning til dommerbordet, da den er let
tere defekt.
Samtidig syntes han at vi har en professionel
organisation, og fik en god forklaring fra Henri
k, om hvorfor vi har så stor egenkapital.
Afslutningsfest for ledere og trænere bliver de
n 16. juni.
Det blev vedtaget at Pernille ikke skal omtale
omsætningen på vores facebook side i kroner,
ører. Alternativ oplysning om omsætning skal
bruges.

11. Næste møde

Tak for god ro og orden.

Jørn

Næste møde er onsdag den 28. marts.

