
KHKS Håndbold – Dagsorden 
Dato 24.04.2019        Kl.  19.00               Sted Kr. Hyllinge hallens cafeteria 

Mødeleder: Morten Facilitator: Jette Referent:  

Møde nr. 04.2019 

Distribueres til: bestyrelsen, Lars og Lotte 

Deltagere: Morten, Michelle, Heinrich, Jette, Marianne, Jørn, Henrik, Lisa, Lasse 

Afbud fra:  

    
Dagsorden                                           
Tidspunkt 

Meddelelser/Forhandling Navn Termin 

1. Dagsorden/Referat/ 
Årshjul                                   kl. 19.00-
19.15 

     - Opfølgning og godkendelse 

Referat godkendt. 
Ang. økonomistatus, så kontakter 
Henrik Janne og beder om at det 
tilsendes bestyrelsen hver 3. måned.  
Første gang gerne inden 
bestyrelsesmødet i ult. maj.  
Lone er sygemeldt. Janne/Henrik 
kontaktes vedr. økonomi fremover.  
 

Henrik  

2. Hovedpunkter                         kl. 19.15-
19.45 
Lederkursus/team Buildning?? 
Planlægning den kommende sæson - 
Status årshjulet 

Lederkursus 15. -16. juni: 
Vi mangler et sted? Alle bedes overveje 
om de kender et sted i nærheden.  
Budget under 5000 kr.  
 
Planlægning kommende sæson; 
Marianne har bedt om hallerne til de 
arrangementer som vi kender pt. Vi 
afventer svar/bekræftelse. 
Vi afventer svar fra badminton på deres 
planlægning desværre.  
 
Heinrich skal vende retur ang. datoer for 
ungeakademi hvis haller skal bookes. 
Aftales på trænerudvalgsmøde 6. maj.  
 

Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heinrich 
 

 

3. Siden sidst …                            kl. 19.45-
20.00 
Evaluering Pragh turen 
Evaluering Sidste hjemmekampdag  
Evaluering Kursus sociale medier 
Hvem vil med til 
repræsentantskabsmødet? 
Indgået penge fra forsikringen Krudtsalget 

Prag: 
Pigerne har udviklet sig utrolig meget og 
har nydt turen fuldt ud. Socialt en 
kæmpe succes. Ingen konflikter.  
Håndboldmæssigt var det hårde kampe 
med hårdt spil men pigerne holdt fokus 
på at spille håndbold.  
Aldersmæssigt skal de ikke være yngre 
er konklusionen. U15 skal det være 
fremover.  
Det virkede rigtig godt at køre om 
natten.  
Rugbrød m.m. var med hjemmefra for 
at sikre ordentlig kost.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Økonomien holdt. De betalte 300 kr. pr. 
spiller – resten var tjent ind i løbet af 2 
års arbejde.  
Vurderet at omkostningen per spiller er 
3000 kr.  
 
Vi skal have en principiel holdning til 
hvordan vores hold må deltage i 
sådanne stævner (hvad de må tjene, 
hvordan m.m.).  
Morten/Heinrich laver et oplæg til vores 
teambuilding-weekend.  
 
Sidste Hjemmekampdag: 
Det gik godt, god stemning. Over 200 
tilmeldte til mad.  
Det gik heldigvis godt med herrerne 
men der var lidt nervøsitet over om de 
ankom for fulde i partybussen. Måske 
skal nogen lige have en snak med dem 
inden næste år så de holder en smule 
igen.  
 
Fotos i hallen var der ikke rigtig tid til 
desværre. Holdbillederne blev gode.  
Vi køber et gavekort til Lasse.  
 
Om aftenen burde vi hyre en fotograf.  
 
Kursus Sociale Medier: 
Godt kursus – vi lærte nyt om Facebook. 
Hvordan man opretter begivenheder 
m.m. 
Vi har opfølgningsmøde 06-05-2019 for 
at aftale hvordan vi kan udnytte den nye 
lærdom.  
 
Hvem vil med til 
repræsentantskabsmødet 11.05? 
Jørn vil gerne tage med. 
 
 
Indgået penge fra forsikringen 
Krudtsalget 
Der er kommet 65.000 kr.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Morten/Heinrich 
 
 
 
 
 
 

4. Økonomiudvalget                  kl. 20.00-
20.15 
Status Spillertøjet 
Vi har fået 25 tkr. i støtte - Rejsekufferten  
Rensning af bolde m.m. 
Kontingenter? 

Status Spillertøjet 
Er indsamlet, det er vasket og talt op, 
manglende tøj er bestilt.  
 
Læring er at Hummel nok er bedre 
kvalitet end det Puma tøj, vi har pt. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Vi køber et gavekort på 500 kr. som tak 
for hjælpen.  
 
Vi har fået 25 tkr. i støtte - 
Rejsekufferten  
Jette sender indstillingen samt hendes 
liste over forslag til hvad der kan 
indkøbes af materialer til Heinrich. 
Herefter skal det tages op på et 
trænermøde for at få ønskerne 
prioriteret (både til Rejsekufferten og i 
al almindelighed).  
 
Rensning af bolde m.m. 
Henrik undersøger hvad sådan en 
koster. Tuborgfonden har doneret en til 
Hvalsø hallen. Måske kan vi høre dem 
hvad erfaringen med brugen af den er.  
 
Kontingenter? 
Jette og Lisa skal lave oplæg til Henrik 
NU  

Lisa 
 
 
 
 
Jette/Heinrich 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henrik  
 
 
 
 
 
Lisa/Jette 
 

 Trænerudvalget                         Kl. 20.15-
20.30 
Trænersituationen næste sæson 
Trænersamtaler – teamsamtaler – 
U19/senior 
Træningstider – Halfordelingsmøderne 
Nye regler/hold kommende sæson – U9? 

Trænersituationen næste sæson 
Mangler en afløser for Laila. Måske 
Alberte? 
Kræver så også erstatning for Alberte på 
U13 drenge – måske Gitte Bay kan høres 
 
 

  

6. Spillerudvalget                       Kl. 20.30-
20.45 
Five-a-side – familiehåndbold? 
Håndboldskoler? 
Årsfest/aktivitetsdag/træningslejr 
Håndboldkaravanen 

   

7. Frivillighedsudvalget            Kl. 20.45-
21.00 
Loppemarkedet 
Dyrskuet 
Hjælp i Royal arene  
Forsikring fremadrettet Krudtsalget. 

   

8. PR- kommunikation             Kl. 21.00-
21.15 
Billeder af hold – bestyrelse – trænere 
Rekrutteringsmateriale 

   

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

   

10. Eventuelt                             Kl. 21.30-
21.45 
 

   

11. Næste møde    



 
 


