KHKS Håndbold – Dagsorden
Den 26.09.2018

Kl. 19.00

Mødeleder: Lars

Sted Kr. Hyllinge hallens cafeteria

Facilitator: Marianne Referent: Lotte

Møde nr.
Distribueres til: bestyrelsen og Lotte
Deltagere: Jette, Henrick, Lars.
Afbud fra: Henrik, Marianne, Dennis, Michelle, Lasse, Jørn

Dagsorden
Tidspunkt
1. Dagsorden/Referat/
Årshjul
kl. 19.0019.15
- Opfølgning og godkendelse

2. Hovedpunkter
kl. 19.1519.45
Generalforsamlingen
Herunder fokuspunkter det næste
år
KHKS Løbet???

3. Siden sidst …
Holdtilmelding
Årsfesten
Alkoholbevilling
Store hestemarked
Møde med JP og Allan

kl. 19.45-20.00

Meddelelser/Forhandling

Navn

Termin

Kommentarer fra sidste referat.
Morten mangler at melde tilbage vedr.
besøg i de forskellige udvalg.
Sponsorskilt til køleskab laves nu.
Punkt 9 – Opslagstavler skal bruges til
informationer og sættes op i rummet. Det
er besluttet at billeder skal i rammer.
Lone skal have alle trænernes cpr. Nr.
Årshjul opdateres.

Jette

Asap.

Jette
Michelle
Jette/Dennis

15. okt.
Nu
15.okt.

Heinrich
Jette/Michelle

NU
1 nov.

Jette noterer hvem der er på valg
Se vedhæftet.
Der er forventning om at alle ønsker
genvalg ellers vil Jette gerne have besked.
Fokuspunkter:
Økonomi – god fokus og økonomi er på
rette køl.
Frivillighed – Strategimøde og fortsat høj
fokus.
Klubliv – punkt i alle udvalg så alle udvalg
byder ind. – lad os definere hvad er godt
klubliv evt. i udvalgene – fortsat fokus
Træningsmiljø – Specielt fokus på ungpige
miljøet. – fortsat høj fokus.
Holdtilmeldinger – alle hold er tilmeldt.
Drenge er u16 og u18 hold der er slået
sammen. Dameholdet og ollgirls er slået
sammen.
Det undres at der kun er meldt et u12
drengehold til. En skal have ansvar som

Fokus

kontaktperson.
Årsfesten
Det gik super fint og budgettet holdte.
Næste år skal de 10.000 kr som klubben
giver i tilskud fordeles på årsfesten og
afslutningsfesten eller anden fest hvor
ungdommen også inviteres.
Alkoholbevilling
Midlertidig alkoholbevilling bevilling er
fået. Vvi forventer at få den permanente
bevilling som kun er gældende for
cafeteriet. Skal der drikkes alkohol i hallen
skal der søges selvstændig alkoholbevilling.
Store hestemarked
Vi kan få alle de opgaver vi vil have.
Juletræssalg/krudt skal der bruges 2
personer i 3 dage i december.
4. Økonomiudvalget
Trænertøj
Ledertøj
Trænerkontrakter
Regnskabet
Cafeteriaet

kl. 20.00-20.15

Ikke tilstede – udsættes til næste møde.
Hvert udvalg skal komme med
budgetforslag fra deres udvalg

ALLE

15. okt.

Ledertøj. Savner Henriks oplæg. Sendes til
bestyrelsen

Henrik

Inden
okt.

Materialer
Det er besluttet at købe boldpumpe i
Bramsnæsvig. Skabet skal forbedres.

Henrik

Asap.

Efter referatet, har halfolket meddelt at de
laver pumpen.
Det skal undersøges om vi får forbedret
lydanlægget. Der er rygter om at der bliver
investeret i anlæg som kan tilgås via
bluetooth.

Jette
.

Regnskabet
Udskudt til næste møde.

Trænerudvalget
Kl. 20.1520.30
Status trænere – ungtrænere
Uddannelse
6. Spillerudvalget
Håndboldskolen
Håndboldkaravanen

Cafeteriaet
Udskudt til næste møde.
Trænerkontrakter
Det er vigtigt, at der bliver lavet
trænerkontrakter. Heinrich følger op og
tjekker om Jette skal hjælpe med at få dem
lavet.

Kl. 20.30-20.45
Håndboldskolen
Kører onsdag, torsdag og fredag i

Heinrich

Asap

Skolehåndboldstævnet
Five a side håndbold

efterårsferien der er styr på det.
Håndboldkaravanen
Kører med fuld fart. Både i skole og i
børnehaven Bøgen. Vi mangler folder som
kan uddeles. Michelle skal ”fodres”
Skolehåndboldstævnet
Der er der styr på og er i starten af
november.
Stævner
Vil gerne til julestævne der er spørgsmål til
at om det er klubben der betaler
træneromkostningerne.
Klubben betaler holdgebyr. Ikke træner
omkostninger.

7. Frivillighedsudvalget Kl. 20.45-21.00
Strategimøde omkring fremtidige
Opgaver i frivillighedsudvalget.
8. PR- kommunikation
21.15
Rekrutteringsfolder
Billeder af holdene
Hjemmesiden

Kl. 21.00-

Five a side håndbold
Det besluttes at vi skal deltage
Der er aftalt møde.

Rekrutteringsfolder

Rekutteringsfolder: Vi har kun dem
som blevet lavet sidst til hver årgang - Laila har efterspurgt nogle
nye/opdateret til skolerne, som
skulle bruges ASAP. Tror dog at hun
selv lavede nogle hurtigt, som Christina Halsted kunne printe på alm.
printer. Da Michelle's var for i overkanten til alm. printning.
Billeder af holdene: Har printet billederne af holdene fra sæson
16/17 og afleveret dem til Luffe, da
du ikke var hjemme.
Hjemmesiden/Facebook: Med
hjælp fra Jette er håndboldskole
2018 blevet lagt op, da Michelle var
på vej til Egypten, da Emilie kontaktede hende.
Biograf reklamen: Michelle får taget
et billede af reklamen, som bliver

Michelle

Jette

Lasse og
Morten

lagt op på fb/instagram
9.
10. Eventuelt
11. Næste møde

Kl. 21.15Onsdag d. 31. okt. 2018

