KHKS Håndbold – Dagsorden
Den 27.03.2019
Mødeleder: Lasse

Kl. 19.00

Sted Kr. Hyllinge hallens cafeteria

Facilitator: Jette

Referent: Morten

Møde nr.3.2019
Distribueres til: bestyrelsen, Lars og Lotte og Janne
Deltagere:
Afbud fra:
Dagsorden
Tidspunkt
1. Dagsorden/Referat/
Årshjulet
kl. 19.00-19.15
- Opfølgning og godkendelse
2. Hovedpunkter
kl. 20.15-20.30
Planlægning den kommende sæson –
Sidste hjemmekampsdag – status

3. Siden sidst- kommende
kl. 20.30-20.45
Alkoholbevilling 30.03.2019
Halfordelingsmøde i Bramsnæsvig + Kr. H.
Håndboldens 5-kamp event den 27.04.2019

Meddelelser/Forhandling
Ingen bemærkninger

Årshjulet blev vist – og det blev aftalt at store
ændringer og nye tiltag skal koordineres i
Bestyrelsen og besluttes der. Det er hvert
enkelt udvalg der er ansvarlig for udførelsen
og indmeldingen til Michella ved ændringer.
Vi forsøger at skabe en let version der kan
tages frem på hvert bestyrelsesmøde der
kigger et par måneder frem.
Niveaustævner og årsfest – og andre store
ting skal datobestemmes på kommende
bestyrelsesmøde.
Alkoholdbevilling er på plads til sidste
hjemmekampdage.
Halfordelingsmøde i Bramsnæsvig gik fint –
og det er aftalt vi har fået mulighed for at
benytte gangen på skion til opvarmning og
motorisk træning det er føjet ind i aftalen
med brugerrådet i Bramsnæsvighallen og
Henrich er ved at lave en aftale med
Bramsnæsvig gymnastik omkring mulighed
for at benytte deres redskaber og har fået en
ramme med på max 2.000 kr. Til at indgå
aftalen.
Halfordelingsmødei KRH er ikke afholdt
endnu. Men første møde er lige nu planlagt til
1. April.
Håndboldens Dag – 5 kamp – Cafeteriet har
sagt ok til at stå for mad og drikke.
Umiddelbart vurderes det i bestyrelsen at vi
ikke har ressourcer til at hjælpe yderligere.

Navn

Termin

4. Økonomiudvalget
Kontingenter fremadrettet
Bogføring fremadrettet
Momsfritagelse v/Janne

kl. 19.15-20-15
MOMS
Janne deltog på mødet for at præsentere
mulighederne for at klubbens økonomiske
aktiviteter kan håndteres uden
momsregnskab. Vi blev enige om at
forelægge de økonomiske aktiviteter i
klubben for Skat for at få dem til at give et
bindende tilsagn for hvorvidt vi kan fritages
for mosregnskab. Især er der lidt bekymring i
forhold til fyrværkerisalg.
REGNSKABSSYSTEM
Efter drøftelse om for og i mod i forhold til
anvendelse af KlubModul til økonomistyring
(bogholderi) blev det accepteret at Lone og
Janne har lagt det om til economics igen samt
aftalt en arbejdsdeling som gør at det er mest
enkelt og økonomisk rentabelt for klubben .
Der skal i bestyrelsen herefter aftales
hvordan og hvor tit der skal kunne blive
orienteret omkring den økonomiske
udvikling. Så det enkelte udvalg kan følge
med i egne budgettal.
Jette undersøger vedtægterne i forhold til
Kasserens aktive deltagelse i bestyrelsen.
KONTINGENTER
500 kr. I kontingent for fiveaside om året og
det skal kunne indgå i samme struktur som
håndboldfitness.

Trænerudvalget
Kl. 20.30-20.45
Trænersituationen næste sæson - Status
Træningstider
Forslag Fitnessinstruktør uddannelsen

Jette og Lisa kommer med oplæg sammen
med Henrik inden sommerferien på hele
kontingentsiden.
Trænerstatus – der mangler en afløser for
Laila til U10 piger
Træningstider holdes fast indtil sommer og
der kommer nye efter sommerfeien – det
bliver planlagt i udvalget i løbet af de
kommende måneder.
Der bliver afholdt træner værdidag den 21.
September fra 9-14.
Fitnessinstruktøruddannelsen er umiddelbart
i forbindelse med maskiner og vurderes ikke
aktuelt for klubben.
Det blev dog drøftet hvordan vi får styrke og
sundhed ind i træningen på en fornuftig og

korrekt måde. Er det en del af klubben eller
er det en kontakt klubben formidler.?
Trænerudvalget tænker på kort sigt styrke og
skadesforbyggende øvelser ind i
trænerakademiet.
6. Spillerudvalget
Kl. 20.45-21.00
Opstartsfest/aktivitetsdag/træningslejr?
Byd velkommen
Sommerturneringen
Five-a-side??

Det er besluttet at Årsfesten skal lægges den
21. September Eventuelt med noget aktivitet
for seniorespillere og frivillige over 18 fra om
eftermiddagen.
Byd velkommen –spillerudvalget undersøger
behovet og mulighederne.
6 hold er tilmeldt sommerturneringen

7. Frivillighedsudvalget

Kl. 21.00-21.15

8. PR- kommunikation
Kl. 21.15-21.30
Kursus i brug af sociale medier 10.04.2019
Billeder af hold – bestyrelse – trænere?

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

10. Eventuelt

11. Næste møde

Kl.

Boost Trivslen 27.04.2019 – spillerudvalget
undersøger om der er en der skal sendes af
sted.
Dyreskuet er på sigtekornet lige nu – dialog i
gang med JP og Allan omkring hvordan vi får
aktiviteterne fra KHIF-CUP udvalget ind i
klubben – i en meget tætter tilknytning til
frivillighedsudvalget
Efter kursus den 10. April kommer udvalget
med et oplæg til en fornuftig
kommunikationsstrategi i forhold til FB og de
enkelte hold – da der er lidt usikkerhed
omkring hvor meget der skal lægges op på
disse sider af klubbens øvrige aktiviteter.
Lars har efter mødet henvendt sig og sagt at
”selvfølgelig er han med i udvalget” frem mod
næste bestyrelsesmøde kommer der et nyt
oplæg til hvordan vi kan få udvalget
vitaliseret igen.
Vi forsøger at skaffe projektor på kommende
bestyrelsesmøder – det er facilitator der står
for det.
Onsdag 27. april.

