KHKS Håndbold – Dagsorden
Den 30.05.2018
Mødeleder: Jørn

Kl. 19.00

Sted Kr. Hyllinge hallens cafeteria

Facilitator: Lone

Referent: Gabrielle

Møde nr. 6
Distribueres til: Bestyrelsen + Lotte
Deltagere: Lone Hansen, Marianne Laursen, Michelle Ploug, Lars Dalsgaard, Jørn Kofoed, Heinrich Papke, Jette
Brøndsted, Dennis Munk
Afbud fra: Gabrielle, Henrik Just
Anvendte forkortelser:

•

KM = klubmodul

Dagsorden
Tidspunkt
• Dagsorden/Referat/
opgavelogbog/årshjul
kl. 19.0019.15
- Opfølgning og godkendelse
2. Hovedpunkter
kl. 19.1520.30
Persondataforordningen
Hvad betyder det for os.
Godkendelse af privatlivspolitikken
Hvordan opbevarer vi personfølsomme
oplysninger?

Meddelelser/Forhandling

Det er besluttet, at fremtidige referater
gennemgås, før mødet forlades og mødets
sidst punkt er gennemgang og godkendelse
af referat, hvorefter det lægges på khks.dk
Jette & Lone har udarbejdet et forslag til
persondatalov
Trænerkontrakter:
• der skal i kontrakterne henvises til
den til enhver tid gældende
privatlivspolitik på khks.dk
• kontrakterne gøres minimalt
personlige mht. person-oplysninger
• trænerne skal selv sørge for at
oprette en profil på khks.dk
• der skal indhentes tilladelse til at
lægge profilbilleder på khks.dk
Øvrige oplysninger:
• alle, især trænere og eventarrangører, skal være
opmærksomme på, at hvis de
modtager personfølsomme
oplysninger skal de forholde sig
bevidste herom.
• er man i tvivl om, hvordan man skal
håndtere oplysninger, henvender
man sig til klubbens kasserer, der er
klubbens databehandleransvarlige.
Databehandleraftaler:

Navn

Termin

•
3. Siden sidst …
20.45

kl. 20.30-

•

•

klubben mangler af indgå en aftale
med klubbens regnskabsassistance.
Gabrielle har meddelt, at hun
formentlig ikke kan afse tid til
bestyrelsesarbejde fremadrettet
Formanden refererer fra KHIF
Hovedbestyrelsesmøde:
o KHKS Håndbold er længst
fremme med udformning af
persondata-forordningen
o Stafet for livet – en aktivitet
til gavn for Kræftens
Bekæmpelse den 25. – 26.
august 2018 på Efterskolen
Lindenborg
§ KHKS bakker op om
initiativet ved at
lægge links og
henvisninger hertil
på khks.dk og FB
§ Kell fra
gymnastikken er
primus motor for
KHIF, og vi henviser
til ham
o Fælles Mobile-pay ordning for
KHIF og underafdelinger:
§ vi forbeholder os ret
til at tage stilling til
om vi ønsker at
deltage, når vi har
set betingelserne for
deltagelse
o Fondsansøgninger hos DGI til
foreningsudvikling mv.
§ i forlængelse af
samarbejdet mellem
trænerne i
afdelingerne under
KHIF i workshops til
den nye hals
udvikling, ville det
være
formålstjenligt, at vi
også samarbejder
og materialer
§ skolen kunne
ligeledes være en
del heraf, således at

4.Strategiudvalget
kl. 20.45-21.00
Har vi fordelt opgaverne som hensigten er
iflg. Organisationsplanen i de forskellige
udvalg???

5. Trænerudvalget
kl. 21.0021.15
Trænere og træningstider
Trænerkontrakter - børneattester m.m.
Info til trænerne
6. Spillerudvalget
kl. 21.1521.30
Fest for trænere og spillere m.fl.
Info til spillerne/forældrene

7. Økonomiudvalget
21.45
Hvordan ser finanserne ud?

kl. 21.30-

skolen budgetterer
nogle materialer og
KHIF og
underafdelinger der
søger om andre
materialer
§ Morten Vedel havde
et indlæg på HB om
vores
organisationsplan
og vores mission
mv.
• En løs debat om, hvordan vi kan få
vores organisation styrket.
• Jette og Morten skal holde møde før
næste bestyrelsesmøde.
• bestyrelsen skal have fokus på at få
vores organisation styrket, således
udvalgene bliver bemandet ift. de
opgaver der ligger (TrænerUdvalget
mangler medlemmer!!!)
HP gav et kort referat fra senest TU-møde.
Separat referat udsendes sammen med bmøde referat.
Spillere er flyttet i Håndoffice.
JK kan ikke oprette trænere i
Håndoffice
o HP har lovet at sende en liste
med trænere på de
forskellige hold
• Håndboldkaravanen
o Vi får hjælp fra HRØ til to
karavaner af uofficiel
karakter
o Emilie er ’med-tovholder’ og
JK skal i kontakt med hende
• Træner-/leder/-seniorfest den 16.
juni 2018 fra kl. 15.00
o genopslag på FB for yderligere
markedsføring
• Frivillighedsfest
o hører under et andet udvalg
Trænerlønninger:
• den største del er udbetalt
Økonomi i øvrigt:
• Lone har lagt vores budget ind i KM
• Likvide beholdning ser fornuftige ud
•
•

8. Pr og kommunikation
22.00

kl. 21.45-

9. Frivillighedsudvalget
22.15
Dyrskuet - hvad gør vi?
Markedsdagen

kl. 22.00-

10. Eventuelt

KHIF Cykelløb
• KHKS havde cafeteriaopgaven og
kan sende en regning til
cykelklubben på kr. 5.020 plus der er
kommet omsætning fra salg i øvrigt i
cafeteriaet
Loppe- og halmarked
• der er solgt 36 stande – der er
måske flere på vej
• cafeteriaet er åben på dagen
Instagram-konkurrence
• ligger lidt stille lige nu, men kommer
op igen
Biografreklame:
• efter sommerferien kører vi en
biograf reklame i Skibby Bio –
motto: sæsonen er startet
• Kommunikationsformen skal
overvejes i forbindelse med events
Dyrskuet:
• vi mangler i snit 5 pr. hold
o LD kontakter til U12P, U14P,
U16 & U18 D
o JB kontakter DS og OG
o ML: speeder op på HF
o U10 D & U10 P skal kontaktes
o Herre Senior er meget sløve i
deltagelsen
o der skal meldes tilbage til
ovennævnte
kontaktpersoner, der
videregiver til JP
o der ydes forplejning hele
dagen samt entré til
Dyrskuet
Michelle: forslag om lavere kontingent, hvis
man deltager i et udvalg/bestyrelse
LD: gratister er noget skidt, så hellere en
bestyrelsesgodtgørelse
JK: der gives nedslag til HF
HP: hellere et socialt arrangement, som kan
binde udvalg og bestyrelse tættere sammen
JB: evt. kompensation i forhold til reelle
udgifter
Idéen skal gennemtænkes og drøftes
yderligere, før der kan fremsættes konkrete
forslag

Marianne:
• booking af hallerne er lidt
uigennemskueligt
Jørn Kofoed:
• været i kontakt med OKkonsulenten, der havde forslag til
hvordan man kan få mere ud af
aftalen med OK
• der skal tages kontakt til
konsulenten
• visitkort udleveret til Lone, der tager
det med til Henrik som kontakter
konsulenten.
• U12 D mangler tøj til
strandhåndbold i weekenden.
Lars Dalsgaard
• KHKS tilmelder 4 personer til vagter
på Roskilde Festival via KHIF Fodbold
• KHKS tjener ca. kr. 1.000 pr person
11. Næste møde

27. juni 2018 kl. 18.30 – måske findes Jette
en lille overraskelse til en menu…. Vi hører
nærmere J
Der er afbud fra Lars Dalsgaard

