KHKS Håndbold – Dagsorden
Den 29.10.2018
Mødeleder: Lars

Kl. 19.00

Sted Kr. Hyllinge hallens cafeteria

Facilitator: Heinrich

Referent: Jørn

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

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

Meddelelser/Forhandling

2. Hovedpunkter
kl. 19.1519.45
Generalforsamlingen – Nye emner
Regnskab og budget skal godkendes.
Fremtidens håndboldtilbud???

Generalforsamlingen er den 17. november.
Der skal vælges 2 ind i bestyrelsen, da både
Dennis og Gabriella går af.
Morten, Lisa og Marianne er i spil.
Hvert udvalg laver et oplæg til
generalforsamlingen til den kommende
sæson.

Alle

Regnskab!!!!
Regnskabet er godkendt.
DGI vil gerne have vi er pilotklub for det nye
koncept. Hvis vi gør det får vi materialer til
udførelse. Konceptet er mest for mænd der
er 30+.
Kan vi dette, uden at det ødelægger
deltagerantallet til håndboldfitness.
Efter dialog er det besluttet at Jette
kontakter DGI(Thor) og siger vi skal have en
tovholder på plads før vi siger ja. Vi har til
slut november.
Der kommer frivillighedstrøjer. Der bliver
trykt 50 stk.
Ledertøjet bliver kun bestyrelsen der får
det, men bliver først sat i gang efter
generalforsamlingen.
Der bliver indkøbt shorts til u-18 og DS.

Lone

3. Siden sidst …
kl. 19.4520.00
Møde med DGI om five-a-side

4. Økonomiudvalget
20.15
Ledertøjet
Shorts til U18 og DS

kl. 20.00-

Navn

Termin

Ingen kommentarer til referat til sidste
møde.

Jette/HP

Ultimo

Jørn

November

Henrik

Trænerudvalget
20.30
Trænerkontrakterne
Børneattester
Træningstider???

Kl. 20.15-

6. Spillerudvalget
Kl. 20.3020.45
Håndboldskolen
Håndboldkaravanen
Skolehåndboldstævnet 6.11.i Hvalsø
Julefrokost???

Børneattester og kontrakter kommer der
styr på denne weekend, 3. 4. november.
Der bliver arbejdet på der kommer
trænerkurser i klubben i næste sæson.
Der skal oprettes 5 trænergrupper på
KHKS.dk. Poul skal gøre dette. Heinrich
tager kontakt.

Poul/HP

Ved håndboldskolen var der 27 deltagende.
Det gik over alt forventning, og Emilie var
primus motor, og det klarede hun flot.
Økonomien ved jeg ikke hvordan ser ud,
men der er overskud.
Håndboldskolen gik også godt på
bramsnæsvigskolen. I denne uge afholder
Laila og Emilie deres egen karavane på Kirke
Hyllinge skole for 1. og 2. klasserne.
Jeg har ikke hørt noget til stævnet, men
tager kontakt til Anne Normind om hvad vi
skal stille med.
Dato for Juleafslutning bliver den 18.
december.

Jørn

7. Frivillighedsudvalget
Kl. 20.4521.00
Strategimøde omkring fremtidige
Opgaver i frivillighedsudvalget.
8. PR- kommunikation
21.15
Rekrutteringsfolder
Billeder af holdene
Hjemmesiden
9.

Kl. 21.00-

Hootie er sendt afsted til vinderen på vores
facebookside.
Vi har en mulig kommende klubfotograf i
Søren Kjærside.

10. Eventuelt

Kl. 21.15-

Ansøgning om tilskud fra Lejre kommune
bliver sat i gang af Jette. Samt ansøgning fra
en privat pulje på kr. 25.000,Generalforsamlingen den 17. november
2018

11. Næste møde

Jette

