KHKS Håndbold – Dagsorden
Den 15.08.2018

Kl.

19.00

Mødeleder: Marianne

Sted Kr. Hyllinge hallen

Facilitator: Jette

Referent: Jørn

Møde nr.
Distribueres til: Bestyrelsen og Lotte
Deltagere:
Afbud fra: Heinrich, Lars og Lone.

Dagsorden
Tidspunkt
1. Dagsorden/Referat/

Meddelelser/Forhandling

kl.
19.00-19.15
- Opfølgning og godkendelse
2. Hovedpunkter
19.15-20.30
Alkoholbevilling

kl.

3. Siden sidst …
kl. 20.3020.45
Orientering fra formanden
Opstart – evaluering
Besøg af strategiudvalget i udvalgene?

Navn

Opfølgning og godkendelse af referatet
for sidste møde er godkendt af
fremmødte.

Vi har fået lavet en forpagtningsaftale
med hovedforeningen. Pernille har fået
lavet en bestyreaftale. Vi underskriver
aftalen i dag. De
bestyrelsesmedlemmer der mangler,
laver Jette en aftale med at komme
forbi og få det ordnet.
Vi har fået orden på materialer i løbet
af sommerferien. Det er sorteret og
ordnet i begge haller. Trænerne skal
informeres om at holde orden og rydde
op efter sig selv.

Jette

Træningstiderne er kommet ALT for
sent ud i år.
Opdatering af hjemmesiden er ikke
udført. Poul er blevet bedt om at gøre
det ASAP.
Der er flere hængepartier her i
opstarten i år. Vi skal være mere skarpe
i løbet af sæsonen, samt til opstart
næste år. Derfor SKAL årshjulet
opdateres hurtigst muligt.

Alle

Morten har tilbudt at tage rundt i
udvalget for at se om alt er som det
skal være. Morten skal kontakte

HP/trænerudvalget

Morten

Termin

udvalgene for at høre om de vil have
besøg/hjælp med at komme videre.

4. Frivillighedsudvalget
kl. 20.4521.00
Årsfesten
Bemanding af det nye udvalg??

Gitte har spurgt om vi skal holde
loppemarked igen i denne sæson. Hvis
hun selv finder hjælperne til afholdelse,
så gør vi det.
Udvalget kører ikke. Det gamle KHIFcup udvalg bliver lagt ind i økonomiudvalget.
Frivilligheds-udvalget skal holde en
tema dag, hovr den fremtidige drift skal
diskuteres, ridses op, og realiseres.
Til årsfesten bliver der indbudt 150
personer. Der er lavet plakater,
indbydelser og skal afholdes den 22/918. Der er helt styr på den.
KHKS-løbet skal også løbe af stablen
den 22/9-18. Søren og Anja skal
spørges om at hjælpe med registrering
af kontrakter. Lasse tager fat i Cupudvalget og får en køreplan.

5. Økonomiudvalget
kl. 21.0021.15
Regnskab og budgetplanlægning

6. Trænerudvalget
kl. 21.1521.30
Mangler hænder – hvad gør vi?
7. Spilleudvalget
kl. 21.3021.45
Håndboldskoler og spillerrekruttering

Økonomien ser fin ud. Der er
problemer med regninger fra Kaiser
Sport, som der skal styr på. Henrik
finder hoved og hale i det hele.
Cafeteriaet har fået nyt køleskab, som
er sponsoreret af Michaels autoruder.
De har opsagt aftalen med Royal
Unibrew.
Aftale om frugt er ikke faldet på plads
endnu, men der er flere leverandører i
udspil.
Der skal ligges budget for det nye
regnskabsår.
Punktet bliver udsat.

Jørn holder møde med Emilie i næste
uge om Håndboldskole og
håndboldkaravanen. Vi får også
snakket om Håndboldens Dag.
Jørn snakker med Fjordskolen omkring
håndboldkaravane, da de ikke har
vendt tilbage.
Håndbold karavane i Bramsnæsvig den
6/9-18

Jette

Lasse

Lasse/Jette

Jette

Henrik

Lone/Jette

Jørn/Emilie

8. PR-Kommunikation
22.00
Annonce i avisen m.m.
Hjemmesiden og FB

kl. 21.45-

REMA 1000 logo skal ligges ind på
hjemmesiden.
Konkurrencen er ved at nå målet i med
de 100 følgere.

Michelle

Der er lavet reklame til Skibby Kino. Det
koster kr. 600 pr. kvartal og kr. 450 i
oprettelse.
Træningstiderne kommer i avisen.

9.

10. Eventuelt

11. Næste møde

Michelle vil holde møde med
kommunikations-udvalget om
opstartspakker til nye medlemmer.
Jette har fået en opslagstavle fra sit
arbejde. Jette og Dennis får sammen
bugseret til KH-hallen.

Michelle

Marianne køber billedrammer til vores
billeder.
I løbet af mødet er der blevet sat skub i
KHKS-løbet. JP vil hjælpe med at få fat i
det materiale der er, og der er sat
starttidspunkt kl. 14.00
Trænernes cpr-nummer skal Lone have
til trænerkontrakterne.

HP

Jørn mangler trænerliste, så trænerne
kan blive oprettet i haandoffice.

HP

Michelle laver et ”åben” skilt til
cafeteriaet.
26/9-18.
Dette møde er opfølgningsmøde til de
ting der er sat gang i, i øjeblikket.

Michelle

