KHKS Håndbold – Dagsorden
Den 27.02.2019

Kl. 19.00

Sted Kr. Hyllinge hallens cafeteria

Mødeleder: Heinrich Facilitator: Jette

Referent: Lisa

Møde nr. 2.2019
Distribueres til: bestyrelsen, Lars og Lotte
Deltagere: Jette, Michelle, Lasse, Morten, Lisa
Afbud fra: Henrik, Marianne, Jørn, Lone
Dagsorden
Tidspunkt
1. Dagsorden/Referat/
Årshjul
kl. 19.00-19.15
- Opfølgning og godkendelse
2. Hovedpunkter
kl. 19.15-19.45
Lederkursus/team Building – dato?
Planlægning den kommende sæson - dato?
Sidste hjemmekampsdag – status
Bevæg dig for livet – En proces

Meddelelser/Forhandling
Referat godkendt

Planlægning næste sæson:
Møde lørdag d. 2. marts kl. 10.30 – 13.00 i
Kirke Hyllinge hallen.
Udvalg skal komme med liste over opgaver
senest fredag.
Team building:
14. eller 15. juni er pt. de bedst egnede
datoer. Så book lige disse datoer i
kalenderen.
Lasse skal lige tjekke kalender igen da han er
den eneste med ”afbud” til denne dato.
Sidste hjemmekampsdag – status:
Mad bestilt.
Musik og røg bestilt.
Tombola i gang – men vil altid gerne have
hjælp til indhentning af gevinster.
Plakater og invitationer er printet og deles ud
nu. Michelle sender mail til trænerne om at
der ligger invitationer i de to håndboldrum.
Lasse undersøger med Lille Lasse ang. fotos af
holdene, trænerne, bestyrelsen.
Michelle laver skilte med sæson/hold til brug
til fotos.
Michelle er tovholder for fotografering og
laver ”program” samt orientere trænerne om
at de skal ”stå klar med deres hold” på et
givent tidspunkt.
Lasse/Jørn hjælper Henrik med speak og
tombola.

Navn

Termin

Bevæg dig for livet – En proces:
Vi bør tænke ”Bevæg dig for livet” mere ind i
vores koncepter og aktiviteter. Gøre brug af
det generelle i bevægelse/motion mere end
at det lige skal være håndbold. Så rammer vi
bredere.
3. Siden sidst- kommende
kl. 19.45-20.00
Alkoholbevilling 30.03.2019
Halfordelingsmøde i Bramsnæsvig flyttet
Foreningspuljen åbner igen 1.3.19
Stafet for livet – møde i dag – Marianne delt.
Håndboldens 5-kamp event den 27.04.2019

Osted håndbold starter nu håndbold op igen.
Jette har skrevet med Jens Peter fra Osted og
tilbudt vores hjælp og sparring.
Stine Liebert fra Bramsnæs Fys vil gerne
komme og lave noget foredrag/aktiviteter
mod lidt reklame. Det kan vi tale om på
lørdag til årets planlægning.
Alkoholbevilling 30.03.2019
Vores bevilling gælder kun i selve cafeteriaet
– men ikke ude i hallen. Derfor skal vi søge en
endags-bevilling. Jette gør dette.
Halfordelingsmøde i Bramsnæsvig flyttet
Mødet er flyttet så nu kan Morten, Jette og
Heinrich deltage.
Foreningspuljen åbner igen 1.3.19
Rejsekuffert – kan søges igen. Sidste
ansøgning rettes lidt til og sendes igen.
Stafet for livet – møde i dag – Marianne delt.
24 timers løb under Kræftens Bekæmpelse –
der er møde i aften og Marianne deltager for
at snuse om det er noget, vi er interesserede
i. Skal afholdes ved Borrevejle.

4. Økonomiudvalget
kl. 20.00-20.15
Kontingenter fremadrettet
Bogføring fremadrettet
Info om regnskabet til bestyrelsen

Håndboldens 5-kamp event den 27.04.2019
Vi lægger hal til arrangementet.
Afholdes af 2 praktikanter fra ”Bevæg dig for
Livet”.
Arrangementet er lidt større end måske
forventet. Der kan komme ca. 100 tilmeldte
som skal bespises. Pt. ved at blive afklaret om
det er os eller ”dem” der skal bestille maden.
Lidl er fresh food sponsor.
Michelle og Jette er i kontakt med
praktikanterne/arrangørerne.
Michelle laver reklame.
Ønske om at gå tilbage til det gamle system –
dvs. ud af klubmodul. I den forbindelse vil
Lone gerne lære at bogføre i stedet for Janne.
Vi har 2900 posteringer på et år og
håndtering i Klubmodul koster rigtig mange
timer hos Janne som set uppet er nu.

Vi behøver ikke være momspligtige –
overvejning omkring om vi skal stoppe med at
være momsregistrerede.
Dvs. der er mange aktuelle ting i Økonomi
udvalget pt. som skal besluttes.
Next step er at der skal laves et oplæg som
bestyrelsen kan tage beslutning ud fra.

Kontingenter fremadrettet – skal de
tilrettes? Hvad med Five-A-Side m.m.? Skal
Five-A-Side være et 4. modul på
Håndboldfitness eller?
Vil gerne have et oplæg fra Økonomi udvalget
på hvordan det vil give bedst mening at
oprette kontingent til Five-A-Side. Måske
kan/bør kontingentet til Håndbold fitness
justeres/forenkles?
Info om regnskabet til bestyrelsen
Regnskabsdetaljer ønskes en gang i kvartalet
og gerne fremsendt på forhånd inden mødet,
så udvalget kan orienteres sig inden mødet.

Trænerudvalget
Kl. 20.15-20.30
Trænersituationen næste sæson - Status
Træningstider
Forslag Fitnessinstruktør uddannelsen

Møde i går med U18 pigerne – ang.
fremtiden/næste år.
Dennis Valente er pt. træner for U18
drengene. Der skal holdes et møde med
holdet.
Der skal findes ny U10 pige træner i stedet for
Laila. Laila vil gerne i stedet lave
organisatorisk arbejde.
Karina Rasmussen er nu med i
trænerudvalget.
TUS-samtalerne? Det får Laila arrangementet
inden for nær fremtid.

6. Spillerudvalget
Kl. 20.30-20.45
Opstartsfest/aktivitetsdag/træningslejr?
Byd velkommen

Fælles trænings/klubtur/dag ved
sæsonopstart med fest om aftenen
(senior/trænere/frivillige)?
Skal planlægges på lørdag til vores
planlægningsdag.

7. Frivillighedsudvalget

Der har været afholdt møde med JP og

Kl. 20.45-21.00

KHKS -Løbet??

Bongo. De vil gerne have KHIF cup udvalget
ind i klubben/under klubben.
KHKS Løbet snakker vi om på lørdag til
planlægningsmødet. Bør nok på standby
mens proces med at få KHIF cup udvalget ind
i klubben pågår.
Skal under alle omstændigheder retænkes
hvis det skal afholdes igen.

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.

Loppemarked? Det vil være et rigtig godt og
fint initiativ hvis Gitte og en gruppe vil
håndtere det.
Opdateret velkomstfolder kan vi vende på
lørdag til planlægningsmødet.
Ny biograf reklame? Den gamle er stoppet
nu. Michelle forsøger at lave en strand
håndbold version.
Kursus i brug af sociale medier 10.04.2019
Lisa, Jette og Michelle deltager. Der er plads
til en til.
Billeder af hold – bestyrelse – trænere?
Gøres til Sidste Hjemmekamp dag.
Kampprogrammer m.m.

9. Strategiudvalget
kl. 21.15-21.30
Er der udvalg, der skal organiseres anderledes
Justering af vores mål m.m.???

Skal vi indføre et ”gebyr” på 10 % til
administration når holdene selv indsamler
penge?
Hvordan administrerer vi at vi gerne vil have
og støtte op om disse fastholdelsesaktiviteter
– men samtidigt vil have hånd i hanke med
aktiviteterne og sikre at tilbuddene er for alle
spillere på et givent hold og retfærdigt
holdene imellem?
Støtteforening kunne være midlet til at styre
det bedre og mere retfærdigt.
Vi skal sætte stærkere ind på samlende
klubture fremover.
Alt overstående kræver en længere
diskussion og beslutninger en anden dag….
Strategi-udvalget:
Ønske om at få extra ressource ind udefra.
Morten er nu både indgået i bestyrelsen og
mere inddraget i daglig drift m.m. og skal ikke
blive flaskehals.
Morten tager en snak med Lars Dalsgaard
omkring input.

Heinrich vil gerne have nogen at sparre med –
omkring udvikling m.m. Referer under
Morten.

10. Eventuelt
11. Næste møde

Kl. 21.30-21.45

Snak om Hovedforeningens underskud.
Onsdag d. 27-03-2019 kl. 19.00

