KHKS Håndbold – Dagsorden
Den 25.04.2018
Mødeleder: Dennis

Kl. 19.00

Sted Kr. Hyllinge hallens cafeteria

Facilitator: Gabrielle Referent: Gabrielle

Møde nr. 5
Distribueres til: Bestyrelsen + Lotte
Deltagere: Lasse, Michelle, Dennis, Henrik, Jette, Heinrich, Gabrielle
Afbud fra: Lars, Marianne, Jørn, Morten, Lone
Dagsorden
Tidspunkt
1. Dagsorden/Referat/
opgavelogbog/årshjul
kl.
19.00-19.15
- Opfølgning og godkendelse

Meddelelser/Forhandling

Navn

Referat og dagsorden godkendt.
Årshjul: Dennis, Jette og Michelle har rettet årshjul til
mangler at få indspark fra udvalg lagt ind. Michelle
sender årshjul ud til udvalgsformændene og så skal
formændene selv lige dobbelttjekke at alt er med.

Michelle

2. Hovedpunkter
kl.
19.15-20.30
Bemanding i udvalgene og
koordinering
Opstart ny sæson
Fokus på vores håndboldtilbud
fremadrettet

Især trænerudvalget er presset bemandingsmæssigt.
Hvad gør vi for at spørge flere, så det ikke er de samme
der laver det hele.
Strategi?
Vi har veto i udvalgene. Spørg det udvalg der har den
frivillige. Drøftes på møde i bestyrelsen.
Strategi-udvalget opfordres til Workshop.
Spørge bl.a. ”herrerne” & håndboldfitness.
OPSTART:
Jette har plan på skrift.
Opdateres her på mødet. Med navne på.
Vi har brug for boldvogne til Bramsnæsvig hallen og
Kr.Hyllinge hallen.
Foto af trænere? Venter indtil videre..
FOKUS:
Heinrich taler med Kenneth og trænere om
udviklingsstrategi:
Trænerudviklingsakademi – montor-rolle

3. Siden sidst …
kl.
20.30-20.45
Evaluering sidste
hjemmekampdag
Repræsentantskabsmøde 5.5.???
Infoskema til hovedforeningen
Herrerne rykket op

Sidste hjemmekampdag:
gik godt.
Lisa, Jørn og Henrik – styrede det.
Lisa og Jørn gør det fantastisk.
Godt der blev uddelt igennem dagen.
Repræsentantskabsmøde:
Heinrich, Jørn og Lars.
Infoskema:
Sende årshjul mm.
Herrerne rykket op. Fik champagne.

Strategiudvalget

Henrik

Heinrich

Termin

4.Strategiudvalget
kl.
20.45-21.00
Har vi fordelt opgaverne som
hensigten er iflg.
Organisationsplanen i de
forskellige udvalg???
5. Trænerudvalget
kl.
21.00-21.15
Trænere og træningstider
Forældremøderne
Info til trænerne

Frivillighedsudvalget kører ikke.
Der mangler en til at drive det.
Spørge Michael eller håndboldfitness-er ??
Laila er bindeled mellem udvalget og trænere og
spillere.

Jette

Træningstider lader til at være faldet på plads og klar til
at sende ud. Teams og kombi ser lovende ud.
Opstartsmøde i aug/sep hvor bestyrelsen skal deltage.
Mentorordning.
HP havde møde med HF mandag. Skide fedt med deres
arrangementer – men skal være mere en del af klubben.
Bruge avisen noget mere i forhold til artikler

6. Spillerudvalget
kl.
21.15-21.30
Spillermøde DS
Fest for trænere og spillere m.fl.
Info til spillerne/forældrene

2/6/18 afholder DHF et breddeseminar, HF er blevet
bedt om at deltage
Fest for trænere og spillere og ledere 16 juni.
Fest i september for ovenstående samt frivillige.
Giver klubben tilskud ti afslutningsfesten? Og hvor
meget? Der er sat 10.000kr af til en frivillighedsfest.
(Bestyrelsen synes at disse skal gå til frivillighedsfesten i
sep. Men kan deles op) (Alt mellem 1000-2000kr er
acceptabelt til tilskud)
Frivilllighedsfesten skal være ”gratis” at deltage, hvor
imod afslutning betaler folk selv for deltagelse.
Nyt stævne i Fløng for U12 – klubben betaler holdgebyr.

7. Økonomiudvalget
21.30-21.45
Hvordan ser finanserne ud?

kl.

8. Pr og kommunikation
21.45-22.00
Ref fra møde

kl.

Nyt Dame Seniorhold er 10 stk. Spillere,
(tirsdagstræning er primær Dame, Oldgirls kan deltage
og omvendt om torsdagen.) De starter i Serie 3.
Lone ikke tilstede.
Henrik fortæller at det går fint.
Der mangler nogle fakturaer. Afventer.
Fremadrettet vil det være rart at se på regnskabet
kvartalsvis.
Komm.udvalget havde møde d. 16/4
• Hoodie konkurrence
- hvad kan vi gøre for at flere deltager?
- skal det være en ”når vi når…”-konkurrence
- Det blev bestuttet at være en Insta konkurrence
nr. 100 får en gratis hoodie
•

Facebook politik
- udarbejdelse af en politik (Sebastian vil gerne
prøve)

•

Større arrangementer i næste sæson:

Lone

Hvad kan kommunikationsholdet varetage?
(fremlægges til opstart af trænermøde i september)
Hvilke aktiviteter i denne sæson vil komm. Gerne
prioritere:
-

•

9. Frivillighedsudvalget
22.00-22.15

kl.

KHKS Løbet + evt. Spisning og skal være en
lørdag
Håndboldkaravanen flyers om klubben til
U10/12
Dyrskue/Loppemarked
Specialtræning
Fyrværkeri
Mere fokus på målmændene/kvinderne
Countdown – med målsætnnger fra holdene/billede af holdene

Andet:
o Muleposer/Keyhangers/drikkedunk/sokker??
– ”velkommen i klubben"-pakke
hvad har vi tilbage fra sidste hjemmekampdag?
Ca. 50
Katrine vil snakke med Jan fra Kaisersport (100kr
pr. Par)
Drikkedunke til holdene (Katrine/Michelle undersøge pris)
Eksisterende medlemmer kan købe på hjemmesiden/cafeteriet
Trænerpakke
o

Julekalender salg?? Send link til hjemmeside – vi
er meget positive!

o

Reklame i Skibby Bio?? Vi er på! (GO! - Start
med et kvartal)

o

Genforhandle nye annoncepriser med Lokalavisen Hornsherred
(Kontakt: Michael Sandholt, salgsdirektør) Lisa
forhandler!

o

Gevinster til Tombola, status? Ca. 17.000kr – lidt
gevinster i overskud

o

Plakater om vores værdier skal laves færdig. Vi
kan evt. Også lave en grafisk opsætning af
SPURTE

o

Samarbejde/Træninggskampe med mindre
håndboldklubber

Dyrskue:
Laila skal gøre mere for at få folk til opgaven.

Laila

Dyrskuet
Markedsdagen
VM

Der mangler plakater og mere lækker seddel.
Medhjælperfest til hjælpere til september.
VM – Royal Arena:
Allan og Jens Peter – dårligere forhold.
Rammerne er helt anderledes.
Hvad vil vi med deltagelse?
Lægge op til forhandling?
Lasse og Jette tager et møde med Allan og Jens Peter
om et modforslag.

10. Eventuelt
11. Næste møde

30 maj 2018 kl. 19 i hallen

Jette og
Lasse

