KHKS Håndbold – Dagsorden
Den 27.06.2018

Kl. 18.00

Sted Hos Jette – Møllevej 3

Mødeleder: Michelle Facilitator: Jette

Referent: Jørn

Møde nr.
Distribueres til: Bestyrelsen, Lotte og Morten Vedel
Deltagere: Jette, Dennis, Michelle, Lotte og Jørn
Afbud fra: Heinrich, Morten, Henrik, Lone, Marianne og Lars

Vi spiser kl. 19.00
Dagsorden
Tidspunkt
1. Dagsorden/Referat/
kl. 18.00-18.15
- Opfølgning og godkendelse

2. Hovedpunkter
3. Siden sidst …
Møde med badminton

kl.
kl. 18.15-18.30

Meddelelser/Forhandling
Referatet fra sidste møde er gennemgået og
godkendt af de 4 tilstedeværende.
Kommende referater bliver lagt op på
hjemmesiden i arkivet. Michelle tager action
på dette punkt.
Der har været møde med batmintonen
omkring cafeteriaet. Tilstede var Elin, Carsten,
Pernille, Lone, Henrik og Jette.
Der er gennemgået hvem der gør hvad, og
hvem der tager vagter til møder i
hverdagene. Dette bliver aftalt fra gang til
gang.
Christian får oprettet et bookingsystem på
Lejre kommunes hjemmeside, så der ikke
bliver dobbeltbooket. Samt kommer der
kalender i cafeteriaet så alle kan se
oversigten.

4. Strategiudvalget
kl. 18.30-19.00
Ændringer i frivillighedsudvalget m.m.
Oplæg ved Morten

Udvalget har haft møde med KHIF- cup udvalget.
Udvalget skal ligge under økonomiudvalget, da det
pt skaffer penge til klubben, og derfor giver mere
mening.
Fremtidens frivillighedsudvalg skal holde fokus på
at rekruttere 100 frivillige. Udvalget skal skaffe de
frivillige som skal bruges til de forskellige.
arrangementer som klubben har. F.eks dyrskue og
håndboldskole.
Oprette en database, hvor Lasse er primus motor.
Han kan dog ikke klare opgaven alene. Dennis har
dog tilbudt sin hjælp, og Morten vil også i
opstarten være med i genfødslen.
Hvordan rekrutterer vi? Der skal holdes et møde
ved opstart af sæsonen. De 3 kommer med en
dato.
Dette er godkendt af flertallet af bestyrelsen.

5. Trænerudvalget

Kontrakterne er ikke de ikke kommet så langt

kl. 20.00-20.15

Navn

Termin

Trænerkontrakter
Klar til opstart af ny sæson
Bemanding af udvalget?

6. Økonomiudvalget
Trænertøj
Diverse materialer
Regnskabet

med. I næste uge hvor han har ferie,
påbegynder han at lave dem. Jette holder
ham op på det.
Der mangler hænder i udvalget.
Trænerudvalget skal give besked til Poul
omkring ændringer af trænere, så
hjemmesiden kan blive opdateret.
Spillerudvalget mangler stadig en liste over
trænere, ellers kan vi ikke få dem oprettet i
haandoffice.
kl. 20.15-20.30

7. Spillerudvalget
kl. 20.30-20.45
Rekruttering og fastholdelse af spillere til den
kommende sæson.
Stævner – Pragh?
Håndboldens dag den 05.01.19

8. Frivillighedsudvalget
kl. 20.45-21.00
Dyrskuet
VM 2019
Juletræssalg og indsamling af juletræer
Loppemarkedet
KHKS-Løbet?
Krudtsalg
Ny start -

Henrik har bestilt boldvogne og bolde, som vi
afventer.
Leveringen er trænertøjet er stadig et
problem. Leverandøren kan åbenbart ikke få
fat i det rigtige tøj, så de leverer stadig
forkert.
Jette tager fat i Henrik. Der skal findes en
løsning, da det er ved at være kritisk med at
få spillertøjet, når nu det er ved at være
sommerferie.
Regnskabet skulle efter sigende se lovende
ud. Det ligger på klubmodul.
Samarbejdet med fjordlandsskolen i Skibby,
bliver nok ikke til noget. Jørn har haft kontakt
til skolen men de har ikke vent tilbage med
svar.
Pragh-stævnet har vi lovet til u-14/ u-16
spillerne i år. Så udvalget tager fat i Elo/Arne
som, gerne vil skabe kontakt og finde priser til
stævnet.
Håndboldens dag skal der findes materiale,
da det for udvalget pt står ukendt hen.
Til den kommende håndboldskole, skal vi
prøve at få fat i de omkringliggende klubber.
Ellers er der ingen aktivitet før sæson opstart.
Loppemarkedet gav ca. kr. 6500 i overskud.
Der var ingen udgifter involveret.
Der skal afholdes en fest for de frivillige, som
tak for hjælpen i sæsonens løb, samt for at
fastholde dem.
KHKS-løbet skal være samme dag som
frivillighedsfesten, så man kan få en
sammenhængende dag. Laila og Christina
Halsted skal spørges om de vil stå for løbet.
Jette og Lasse vil gerne være med til at få
festen stablet på benene. Datoen bliver den
22. september. Så falder det ikke sammen
med niveaustævner og sæsonstart.
Juletræssalget blev vi enige om til sidste
møde. Allan og JP, skulle efter sigende have
sagt ja til projektet. Der skal lige laves en
afstemning om hvad opgaven er og hvad der

skal bruges af frivillige. Indsamling skal dog
køre som sidste år.
VM 2019 skal styres anderledes hvis vi skal
sige ja. At der er flere styregrupper vil Allan,
JP og Michael ikke være med til. Flere klubber
har været af samme mening, så der kommer
muligvis et nyt udlæg fra DHF.
Dyrskuet kender vi ikke til endnu. Jette tager
en snak med Allan og JP, også om at de
fremadrettet kommer i økonomi-udvalget.
Krudtsalget kører som de forrige år.

9. PR-udvalget

10. Eventuelt

11. Næste møde

kl. 21.00-21.15

Hoodie-konkurrencen bliver lavet om. Den
skal foregå via instagram, hvor 100 likes giver
en hoodie.
Der kommer reklame i Skibby kino. Om muligt
kan vi ligge flyers deroppe som interesserede
kan tage med hjem.
Der har været snak om at medlemmerne for
en velkomstpakke. Vi skal se om det kan
fungere.
Der skal ryddes op i billeder på hjemmesiden.
Der skal laves en mappe til gamle billeder, så
de ikke bare bliver slettet fra hjemmesiden.
Der er lagt op på hjemmesiden omkring den
nye datapersonforordning. PR har opdateret
deres del af hjemmesiden.
U-12 piger skal ned til REMA 1000 på deres
åbningsdag den 28. juni, og pakke poser for
kunderne. Det får holdet kr. 2000 for.
Der er valgt en dato midt i måneden, da flere
er ude at rejse slut-juli. Onsdag den. 15
august kl. 19.00 i KH-hallen.
Næste møde igen bliver den 26. september.
Derefter kommer det til at køre som normalt

