KHKS Håndbold – Dagsorden
Den 28.11.2018
Mødeleder: Jette

Kl. 19.00
Facilitator:

Sted Kr. Hyllinge hallens cafeteria
Referent: Lisa

Møde nr. 1 af Bestyrelsen 2018/2019
Distribueres til: bestyrelsen, Lars og Lotte
Deltagere: Heinrich, Michelle, Morten, Jette, Lisa, Lasse, Henrik, Lotte
Afbud fra: Jørn/Lone
Dagsorden
Tidspunkt
1. Dagsorden/Referat/
Årshjul
kl. 19.00-19.15
- Opfølgning og godkendelse
2. Hovedpunkter
kl. 19.1519.45
Konstituering
Lederkursus/team Buildning??
Planlægning den kommende sæson
Ungdomsudvalg??

Meddelelser/Forhandling
Referat fra sidste møde: Godkendt

Navn

Lederkursus/teambuilding;
Modtaget tilbud om lederkursus for
bestyrelsesmedlemmer først i januar. Jette
undersøger om de kan komme ud til os og vi
alle kan deltage. Ca. 3 timer.

Jette

Planlægning næste sæson:
Trænere: Sidste år blev der lavet 2 årige
kontrakter pga. de ulige årgange, så
kontrakterne kører endnu en sæson for de
allerfleste.
Jette fremviste dokument ”Opstart” som
fremover medbringes til alle
bestyrelsesmøder og opdateres efterhånden
som forskellige nødvendige opgaver forud for
den nye sæson er udført.
Ungdomsudvalg:
Ønske om at få unge mennesker ind i hhv.
udvalg (evt. lave decideret ungdomsudvalg)
og/eller bestyrelsesarbejdet.
Baggrund for ønsket er at vi nu har
ungdomshold der før lå i Team Lejre. Dermed
nye opgaver, udfordringer m.m., som de
unge bør involveres i/høres.
Også for at opfostre nye ”arvtagere” til
udvalgs-/bestyrelsesarbejdet.
Med hvordan gør vi det?
Aldersgruppe: ca. U14 – senior (18-20 år)
Action: Heinrich laver oplæg til
strategiudvalget

Heinrich

Termin

Alternativt kunne en ”light” udgave som
opstart være at få 1-2 unge ind i nogle af de
udvalg, der allerede findes eller ad hoc
udvalg fx i forbindelse med arrangementer og
lign.
Konstituering:
Formand: Jette
Næstformand: Morten
Kasserer: Lone
Trænerudvalgsformand: Heinrich
Spillerudvalgsformand: Jørn
Frivillighedsformand: Morten
Strategiudvalgsformand: Morten
Økonomiudvalgsformand: Henrik
PR udvalgsformand: Michelle (Lisa som
medlem)

3. Siden sidst …
20.00
Møde Holdsport
Five-a-side intro 27.11.2018
Pragh turen - Elo
Dommerbordsledning

kl. 19.45-

Holdsport:
Møde på Station 14 med konsulent fra
Holdsport. Deltagere Michelle og Jette.
Holdsport kan lidt det samme som klubmodul
og Facebook på samme tid (opkræve
kontingent, medlemsregistrering, events,
begivenheder m.m.)
Foreløbig kun som orientering. KHKS skal ikke
skifte systemer lige pt. Vi afventer og ser
erfaringerne fra de andre KHIF klubber.
5-A-Side:
Anna fra DHF fremviste konceptet.
Ca. 10-12 deltagere, også nogle udefra.
Skal KHSK være pilotklub? Træningstider?
Sikre at det ikke udvander Håndboldfitness
m.m.
Første step:
at finde en ildsjæl/tovholder: Jette
og Heinrich stikker en finger i jorden
hos mulige emner.
at få fornemmelse af hvor mange
interesserede der er i KHKS (fx lave
intro på Håndboldens dag)
Pragtur U14:
Tilbud på bus m.m. under indhentning.
Jette, Jørn, Heinrich snakker med Elo og får
status og om bestyrelsen/Spillerudvalg skal
hjælpe med noget.
Dommerbordsledning:
Er afleveret til halinspektør

Jette/
Heinrich

Jette,
Jørn,
Heinrich

4. Økonomiudvalget
kl. 20.00-20.15
Spillertøjet samles og tælles samt renses
(forslag fra Janne)

Herrenes tøj:
Herrenes trøjer skal der numre på foran.
Henrik har opgaven.
Rens og optælling:
Alt spillertøj indsamles inden juleferien og
renses for harpepiks. Tælles op osv.
Frivillig t-shirt:
Skal være sorte med KHKS logo på forsiden
og ”#Frivillig” bagpå.
Henrik har opgaven.

Henrik

Henrik

Ledertøj tages op på næste bestyrelsesmøde.
5. Trænerudvalget
Kl. 20.1520.30
Trænerkontrakter
6. Spillerudvalget
Kl. 20.30-20.45
Håndboldens dag den 5.1.2019
WM i Royal arena den 20.01.2019 Klubtur

Arbejdet med trænerkontrakter er godt i
gang.
Håndboldens dag 5. januar – vi har fået haltid
i Bramsnæsvig (også multisalen) (kl. 14.00 –
18:00). Evt. afslutning med champagne og
kransekage – nytårskur.
Morten Stig Christensen har ringet til Jette og
vil gerne bistå med sparring, udtalelser til PR
m.v. Benny fra HRØ kan også bruges.
Heinrich indkalder træner og spillerudvalget
til et møde senest 8. december for at
nedsætte udvalg til at stå for dagen. Tiden er
knap!
Henrik – undersøger sponsormuligheder for
champagne, kransekage, frugt.
WM i Royal arena den 20.01.2019
Første 50 billetter er revet væk.

7. Frivillighedsudvalget
Oplæg til nyt udvalg m.m.

Kl. 20.45-21.00

Morten er i gang med at skaffe frivillige til
krudt og juletræer. Processen vil blive
evalueret efterfølgende.
Frivillige til dyrskue startes op i det nye år så
vi er i god tid.
Døm-selv-dommere står i beskrivelse under
Frivillighedsudvalget men hører til under
Spillerudvalget og flyttes ansvarsmæssigt
hertil.

8. PR- kommunikation
Digitalt årshjul?

Kl. 21.00-21.15

Digitalt årshjul bruges af Slagelse
Håndboldklub, er en betalbar ydelse.
Michelle har undersøgt det lidt. Pt. skyder vi
den til hjørne og bruger fortsat

Heinrich

Henrik

”papirudgaven”.
Vigtigt at papirudgaven snart opdateres.
Jette og Michelle kikker på det.

Jette/
Michelle

Beslutning: Årshjulet skal ”gennemgås” ved
hvert bestyrelsesmøde fremadrettet ligesom
dokumentet ”Opstart” (punkt 2).
KHKS email adresser til bestyrelsen: Michelle
laver et oplæg/mail.
Flyer til nytår/juletræer/juleafslutning m.m.:
Michelle har ikke været med inde over. Godt
nok er Gym og Fodbold med inde over
krudt/juletræer men det havde været smart
at benytte Michelles kompetencer når nu vi
har dem inhouse.
Morten husker Cup udvalget på det.
9. Kommende møder m.m. kl. 21.15-21.30
Kandidater til leder og trænerpris – 19.01.19
Indretning af østfløjen 3.12.2018
Sidste hjemmekampdag 31.03.2019
10.12.2018 intromøde

Morten

Kandidater til leder og trænerpris 19.01.19:
Bestyrelsen har besluttet hvem der skal
indstilles.
Indretning af østfløjen 3.12.2018:
Cafeteriaets siddeområde – hvad skal det
bruges til i den nye hal?
Bøffen? Mødelokaler?
Jette og Heinrich deltager

Sidste hjemmekampdag 30.- 31.03.2019:
Lasse, Henrik, Michelle, Lisa, Jørn tager et
opstartsmøde.
Lisa indkalder.

Lisa

Dobbelt booking af Bramsnæsvig hallen d.
22-11:
Håndbold fitness havde booket multisalen 810:00 og tumlinge 10-11:00.
Men nogle fodbolddrenge fra Lejre havde
overnatning og bylauget (?) skulle have
juletræsfest dagen efter og var i gang med at
sætte op. Håndboldfitness måtte droppe at
spille og køre hjem. Tumlinge fik gennemført
med hiv og sving…..
Jette tager kontakt til bookingen.

Jette

10.12.2018 intromøde
I forhold til at få udsatte børn ind i klublivet
(flygtninge?, handicappede?).

10. Eventuelt
11. Næste møde

Kl. 21.30-21.45
Sidste onsdag i hver måned holdes måned.
Dog ikke i december. Her holdes møde kl.
18.30 – 19.30 d. 18. december primært med
fokus på Håndboldens dag (d. 18. er der
nemlig også juleafslutning i hallen for børn og
voksne).

