KHKS Håndbold – Dagsorden
Den 06.02.2019
Mødeleder: Morten

Kl. 19.00

Sted Kr. Hyllinge hallens cafeteria

Facilitator: Lone

Referent: Lisa

Møde nr. 1.2019
Distribueres til: bestyrelsen, Lars og Lotte
Deltagere: Heinrich, Morten, Henrik, Marianne, Jørn, Lasse, Lisa, Jette og Michelle
Afbud fra: Lone - syg
Dagsorden
Tidspunkt
1. Dagsorden/Referat/
Årshjul kl. 19.00-19.15
- Opfølgning og godkendelse
2. Hovedpunkter kl. 19.15-19.45
Lederkursus/team Buildning??
Planlægning den kommende sæson
Sidste hjemmekampsdag

Meddelelser/Forhandling

Navn

Termin

Lederkursus:
Vi har fået tilbud om at få kursus i
bestyrelsesarbejde.
Men hvad er formålet med at vi evt. gerne
vil deltage eller selv afholder noget lign?
Alle vil 2 minutters tænketid og flg.
emner/formål kom op:
Organisatorisk arbejde
Kommandoveje
Kommunikationsveje
Arbejde på tværs i udvalg
Lære hinanden at
kende/stærke/svage
sider/udviklingsområder
Introduktion/inspiration generelt
Hvad er en bestyrelses opgaver?
Hvordan uddelegeres og hvad?
Udfordringer for frivilligt arbejde
generelt fremover? Hvordan
adresseres denne – gode råd/tips?
Hvordan bliver vi effektive?
Møder?
Plads til dialogen – i hvor høj grad?
Drift kontra bestyrelse/strategi
Ansvar
Struktur
Forventningsafstemning
Effektiv dialog med medlemmer
Kultur og værdier
Bevidsthed omkring hvervet
Det sociale/teambuilding i
bestyrelse
Ledelse af udvalg
Opgavestyring

Morten

Næste
møde

-

Frivillige

Morten samler op på emnerne til næste
gang – sorterer i hvad kan vi selv køre
igennem og hvad skal vi have hjælp til
udefra.
Planlægning den kommende sæson:
Vi skal mødes en dag og gennemgå dette.
Udvalg skal forberede sig forinden.
Morten sender en doodle ud.

3. Siden sidst …
kl. 19.45-20.00
Evaluering håndboldens dag
WM turen den 19.01.
Hovedgeneralforsamlingen
Hædring af herrerne

Sidste hjemmekampsdag:
Michelle, Lasse, Jørn, Lisa og Henrik har
holdt møde. Same procedure as last year…
dog bedre podie til hædringer og musikken
bliver til kl. 21.00
Mad Meny Kirke Hyllinge
Pernille booker popcorn og Sluch
ice
Musik har Lasse skaffet (samme dj
som Afslutningsfesten)
Trænere og bestyrelse har fået SU
til at aflevere kåringer 01.03 (tshirts str) og 15.03 for tekster
Event er oprettet og invitationer
sendt ud på mail og FB
Papirs invitationer deles ud i uge
8.
Kampprogram er lavet
Tombola – brug for hjælp til
indsamling af gevinster. Vi
mangler ca. 300 hvis vi vil have
500 gevinster som de sidste år.
Evaluering håndboldens dag:
Kæmpe succes – ca. 200 fremmødte.
Fornemmelse af at det har givet nye børn
og vokse på holdene.
Vi vil gerne være med næste år!
11. januar 2020.
Evt. skifte hvert andet år ml. Kirke Hyllinge
hallen og Bramsnæsvig.
Dvs. formål/gevinst ved arrangement var:
Sjov festdag for egne medlemmer
Unik mulighed for hele familien at
være aktive sammen
Markedsføring af KHKS.
Nye medlemmer
Gamle medlemmer fik øjnene op
for andre tilbud fx Fitness og 5-ASide
Gratis – dvs. gav folk følelse af at

få mere end de måske forventede
Udgift måske på max 800 kr. så meget
billigt!
Ændring til næste år:
Måske ikke bruge krudt på fotos/diplomer
men hellere give medaljer til de små, tshirts eller lignende.
Og så en folder med info om KHKS/aktuelle
tilbud. Husk at lave denne i god tid!
Lave drejebog
Jette/Lisa
WM turen den 19.01:
Stor ros til vores unger der var med til
indløb!
Måske ikke de mest optimale forhold for
ungerne – måtte ikke komme i fanzonen,
meget lang dag med 4 kampe osv.
Vigtigt at vi kommunikerer ud på forhånd
hvordan forholdene er sådan en dag, så
folk ved hvad de melder sig til.
Dem der fik gratis billetter, sad samlet og
det tjente sit formål som en KHKS
tur/begivenhed.
Hovedgeneralforsamlingen KHIF:
Desværre bløder KHIF – underskud næsten
på 90.000 kr. Primært pga. bygningerne for
Skytteforeningen og Stationsvej.
Der arbejdes på at kommunen skal
overtage bygningerne.
Besluttet at persontilskuddet tilbageholdes
indtil der kommer afklaring på
bygningerne.
Så det forventes at KHKS mister
persontilskud – ca. 25.000 kr. som der dog
ikke har været budgetteret med da
situationen var forudset.
I de gode år har KHIF omvendt tilført
foreningerne penge.
Hædring af herrerne:
Hædret for oprykning i serie 1.
Prag turen:
Budget er på plads.
Forsikring på plads
Deltagerliste med pårørendes

-

-

-

kontaktnumre er under
udarbejdelse = Evakueringsliste
Heinrich er
bestyrelsesrepræsentant i Prag –
og Lasse er
bestyrelsesrepræsentant hjemme
Ledere er Line, Morten, Heinrich,
Gitte, Emilie. Elo…????
HSG bestiller bus. Regning deles i 3
alt efter deltagerantal
(KHKS/Ramsø/HSG)
Tilmeldingsgebyr for hold + 2
ledere betales af KHKS
Pigerne har tjent over 40.000 kr.
ind
Der skal laves Event med
indbetaling af 300 kr. pr. spiller
Lone (Event)

4. Økonomiudvalget
kl. 20.0020.15
Spillertøjet samles og tælles samt renses
(forslag fra Janne)
Juletræssalg + nytårskrudt Evaluering
Skal vi oprette en støtteforening?

Det går godt med økonomien.

Spillertøjet samles og tælles samt renses:
Janne og Lone sørger for dette efter
sæsonen.

Lone/Jane

Juletræssalg + nytårskrudt Evaluering
Juletræer gav 6890 kr.
Nytårskrudt – salg 200.000 kr. Overskud
kendes ikke før forsikringssag pga. indbrud
er afsluttet.
Vi burde kunne sælge mere – hvis vi var
bedre til at reklamere på forhånd i bedre
tid …..vi er altid lidt på bagkant.
Skal vi oprette en støtteforening?
Forslag fra Jette. Jette har sendt materiale
ud til os på mail.
Intet skal besluttes nu men skal vi starte en
proces hvor vi tænker over det?
Vi har en del penge stående og i forhold til
fonde m.m. kan det afskæres os fra at
modtage donationer at vi er velpolstrede.
Må vi oprette støtteforening i forhold til
KHIF?
Kræver selvstændig bestyrelse, vedtægter,
regnskab m.m.
Morten vil gerne undersøge og komme
med oplæg til et senere bestyrelsesmøde.

Morten/Jette

Børneattester:
Vi mangler fra Sebastian, Frederik, Line,
Alberte?
De SKAL I hus nu!

Lone/Henrik

Træner godtgørelser:
Er lavet og ligger i Drop boks
Bolde – i forhold til de nye årgange:
U14 piger skal nu have str. 2 – dvs. bolde
skal indkøbes.
Trænerudvalget Kl. 20.15-20.30
Trænersituationen næste sæson
Ref. fra trænermødet
Træningstider

Trænersituationen næste sæson
Karina Rasmussen (mor Caroline) – nyt
medlem af trænerudvalget.
Allan/JP stopper som trænere for herre
senior. Dennis Valente er nu ny træner i
hvert fald sæsonen ud og Dennis vil også
gerne næste år. Kræver at der kommer en
med-træner til Dennis. Gert? Thomas
Brun?
Ansvaret ligger hos senior trænerne for at
få inddraget U18 holdet hen ad vejen.
Dennis forsætter med U18 pigerne
sæsonen ud.
Ref. fra trænermødet
Trænerkursus afholdt med instruktør
udefra. Gentages 9. marts.
Fokus er på ….. at skabe fokus hos
trænerne på udvikling af spillerne. Dette
kræver fx også at der er hal/spilletid (ikke
aflyses pga. arrangementer, kampe der
smides ind m.m.)

6. Spillerudvalget Kl. 20.30-20.45
Five-a-side
Håndboldskoler?
Opstartsfest/aktivitetsdag/træningslejr?

Træningstider:
Skal kikkes på inden for nær fremtid – med
start d. 13. februar i trænerudvalget.
Protest nedlagt mod Raklev (Old girls) pga.
for mange ulovlige (unge) spillere.
Koster 1740 kr. hvis vi ikke får behold
Five-a-side:
Jette har snakket med Tanja som kommer
på lørdag for at kikke. Mulig tovholder
måske….
Vil vi være pilot klub? Lad os evaluere efter
næste gang.

Henrik

Motions/håndbold event
Rebecca som er i uddannelsesforløb hos
”Bevæg dig for Livet” vil gerne lave
Motions/håndbold event for os.
Kræver hal enten d. 27.04 eller 11.05
Kl. 10 -15.00 + 3. halvleg kl. 15.00 – 17.00
Vi skal kun bidrage med en kontaktperson
der kan reklamere for det. Michelle klarer
det.

Michelle

Opstartsfest/aktivitetsdag/træningslejr?
Intet nyt pt.
Håndboldskoler?
Intet nyt pt.
Byde-velkomen kursus
Jette har deltaget i et online kursus hvor
der er rigtig godt materiale til hvordan man
tager imod nye spillere.
Jette sender det til Jørn og det skal spredes
ud til især trænere.

7. Frivillighedsudvalget
Kommende aktiviteter

Kl. 20.45-21.00

Juletræs-/Nytårskrudt
Det var ret nemt at skaffe frivillige.
Faktisk tog det nærmest kun 1½ uge.
Ingen meldte sig dog til at være medlem af
udvalget…. ;o).
Dyrskuet:
Tak for hjælpen mail er sendt ud til alle
med de nye datoer, så folk er varslet.
Roskilde Festival:
Igen i år kan medlemmer melde sig som
frivillig hos Fodboldklubben og så får KHKS
pengene.
KHKS har intet arbejde i det.
Cafeteria:
Morten vil gerne have en snak med
cafeteria udvalget om hvordan det går.

8. PR- kommunikation
Kl. 21.00-21.15
Kursus i brug af sociale medier 10.04.2019
Billeder af hold – bestyrelse – trænere?
Kampprogrammer m.m.

Kursus i brug af sociale medier 10.04.2019
Tilbud om gratis kursus til 10 klubber og vi
nåede at få en plads.
Kursus afholdes hos os af et
reklamebureau. Andre klubber kommer
også.
Dvs. vi skal sørge for forplejning.
Billeder af hold – bestyrelse – trænere?
Lasse spørge Lille Lasse om han kan være

Lasse

fotograf til Sidste hjemmekampdag.
Kampprogrammer m.m.
Skilte lavet til hal ang. ”ingen udendørssko
på banen”
Michelle sørger for at opdatere email liste
med korrekte mailadresser til os alle.

9. Strategiudvalget
kl. 21.15-21.30
Er der udvalg, der skal organiseres
anderledes
Ungdomsudvalg?

Liggende opgaver:
Oplæg til støtteforening
Oplæg til organisering
Er der behov for hjælp til trænerudvalg? Afventer og ser hvordan trænerudvalget
kommer til at køre når Karina er kørt ind.
Er der behov for ungdomsudvalg?
Fordeling af opgaver formand/næstformand:
Øko-/PR udvalg referer til Jette
Spiller/trænerudvalg referer til Morten
Jette/Morten laver touch point hver 14. dag
eller lign.

10. Eventuelt
11. Næste møde

Kl. 21.30-21.45

