
KHKS Håndbold – Dagsorden 
Dato 22.05.2019        Kl.  19.00               Sted Kr. Hyllinge hallens cafeteria 

Mødeleder: Lasse Facilitator: Michelle Referent: Lisa 

Møde nr. 05.2019 

Distribueres til: bestyrelsen, Lars og Lotte 

Deltagere: Morten, Heinrich, Lisa, Jette, Lasse 

Afbud fra: Henrik, Jørn, Marianne 

    
Dagsorden                                           Tidspunkt Meddelelser/Forhandling Navn Termin 
1. Dagsorden/Referat/ 

Årshjul                                   kl. 19.00-19.15     
Referat godkendt 
 
Gennemgang af opgaver fra sidst/status: 
 
Morten: Strategiweekend – sommerhus booket  
 
Heinrich:  
Datoer til ungtrænerakademi kommer snart til 
Marianne 
Materialer til rejsekuffert drøftes på 
trænermøde d. 27. maj  
 
Morten/Heinrich:  
Principiel holdning til stævner – ongoing, 
deadline 15-06-19 
 
Lisa: Gavekort Janne og Lasse  – på vej 
 
Lisa/Jette: 
Kontingenter, er i gang. Deadline 15-06.  
 
Henrik – ej tilstede: 
Økonomistatus fra Janne - udestår 
Gitte Bay træner? - udestår 
Boldrenser - udestår 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Hovedpunkter                         kl. 19.15-19.45 
Bestyrelsesweekenden 
Planlægning den kommende sæson  
Opdatering privatlivspolitikken 
Opbevaring af billeder m.m.  

Bestyrelsesweekenden: 
Sommerhus booket i Gershøj 
Lørdag formiddag til søndag frokost 
 
Planlægning den kommende sæson  
Er godt i gang.  
 
Årsfest 21.09.19: 
Festudvalg er Jette, Jørn, Lasse. 
Jørn ikke tilstede så status på hvad 
spillerudvalget har meldt tilbage ang. 
eventuelle aktiviteter inden festen udestår  
 
Opdatering privatlivspolitikken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Der bør nedsættes en grupper der læser det 
igennem som der står på vores hjemmeside.  
Gør vi det der står? 
Morten gennemlæser det.  
 
Opbevaring af billeder m.m. 
Samme som ovenstående 
 
 

 

3. Siden sidst …                            kl. 19.45-20.00 
Ref. fra repræsentantsskabsmødet 
Ref. fra møde om halprojektet 
Kortbanen i Bramsnæsvig hallen m.m. 
Kontant fra Sjov senior motion 
Sendt ansøgning igen folkeoplysningsudvalget 
Pumpe i BR 
Er interesseret i at starte HF eller Five-a-Side 

Ref. fra repræsentantsskabsmødet = 
generalforsamling i HRØ 
Medlemsfremgang på 600 medlemmer i HRØ – 
i resten af DK er tendensen faldende antal 
medlemmer. Jubii! 
 
Der skal findes flere dommere – helst 40 nye 
pr. år. Opfordring til at vi uddanner dommere.  
Planen er at alle U15 spillere skal på døm-selv 
kursus for at lære reglerne og måske blive 
inspireret til at uddanne sig videre.  
 
De fortalte om de nye regler. Konsulenterne 
tilbød at komme ud og fortælle i klubberne.  
Mandag d. 27.05 kommer Benny Salling ud til 
os.  
 
U9-U11 kampe noteres fremover ikke med 
mål/resultater i app. Kun point nævnes.  
 
Holdkort skal nu være dannet før kampen  - 
rettes senest 6 timer efter.  
 
Ref. fra møde om halprojektet 
Der mangler stadig penge hvis det skal være 
det helt store projekt. Det bliver nok en mindre 
løsning.  
 
Kortbanen i Bramsnæsvig hallen m.m. 
Kommunen er i gang med at kikke på det og 
den bliver flyttet så vi får en minibane i den ene 
ende.  
 
Kontakt fra Sjov senior motion 
Til håndboldens femkamp kom der en dame, 
der hed Bodil fra Sjov Senior Motion. Hun er er 
del af en lille gruppe, der har tænkt på at starte 
håndbold op.  
11-09-19 er der Sundhedsdag hvor de evt. 
gerne vil demonstrere håndbold – evt. ved 
hjælp af vores instruktører.  
 
 
Sendt ansøgning igen folkeoplysningsudvalget 
Er sendt (ansøgning til trænerakademiet)  

  



 
Jette også sendt ansøgning til Poul Erik Bech 
fonden om støtte til mindrebemidlede 
medlemmer.   
 
Pumpe i BR 
Jette har også spurgt til status nu og halfolket 
har bekræftet at Jan har opgaven! Jette sørger 
for at følge op på at det nu lykkes.  
 
 

4. Økonomiudvalget                  kl. 20.00-20.15 
Ønsker materialer til Rejsekufferten m.m. 
Rensning af bolde – boldrenser?  
Kontingenter? 
Bramsnæsløbet  
Klubdragt? 
Problematik om betaling af regninger p.t. 

Ønsker til materialer til Rejsekufferten m.m. 
Vendes på trænermøde mandag 27.05 
 
Rensning af bolde – boldrenser?  
Henrik ikke tilstede, så status kommer næste 
gang.  
 
Kontingenter? 
Oplæg laves færdig af Jette og Lisa til strategi-
weekenden 
 
Bramsnæsløbet  
De står selv i år for forplejningen. Dvs. vi skal 
ikke hjælpe.  
 
Klubdragt? 
Henrik/Katrine arbejder med træningsdragt til 
spillerne som de selv kan købe og ved samme 
lejlighed kan vi tilbyde salg af de sorte Hoddies.  
 
Problematik om betaling af regninger p.t. 
Lone er sygemeldt. Pt. klarer Jette det men bør 
Janne gøre det i stedet for? Det blev besluttet.  
Jette undersøger at få givet fuldmagt til Janne.  

  

 Trænerudvalget                         Kl. 20.15-20.30 
Datoer på akademierne 
Træningstider – kommende sæson 
Nye regler/hold kommende sæson – U9? 

Datoer på akademierne 
Trænerakademier er på plads. 
Ungtræner-akademier kommer på plads snart. 
Det samme med forældremøder.  
 
Træningstider – kommende sæson 
Håbes at ligge i udkast til mødet trænermøde 
27-05-2019.  
 
Nye regler/hold kommende sæson – U9? 
Gennemgås på trænermødet 27-05-19 
 
Regler omkring bøder m.m. skal også 
gennemgås nøje så alle trænerne kender 
reglerne. I deres kontrakter står at de hæfter 
for bøder de påfører KHKS  - hvordan forholder 
vi os egentlig til det? Kræver i hvert fald at vi 
ledelsesmæssigt sørger for at uddanne dem 
godt.  

  



 
Udfordring med registrering af spillere: 
Når der betales kontingent på vores 
hjemmeside, overføres spilleren til Holdoffice. 
MEN spillerne overføres ikke til 
”Spillertruppen”.  
Gør Jørn noget i den forbindelse d.d.? Eller 
hvem skal have opgaven? 
Procedurebeskrivelse af oprettelse, 
vedligeholdelse og sletning af spillere skal 
udarbejdes.  
 

6. Spillerudvalget                       Kl. 20.30-20.45 
Årsfest/aktivitetsdag/træningslejr 
Håndboldkaravanen 
Sundhedsdag – seniorer? 11.09. 

Årsfest/aktivitetsdag/træningslejr 
Jørn fraværende så ingen ny status.  
 
Håndboldkaravanen  
Emilie er på denne opgave.  
 
Sundhedsdag – seniorer? 11.09. 
Jette hører om Tanja vil deltage.  
 

  

7. Frivillighedsudvalget            Kl. 20.45-21.00 
Loppemarkedet 
Dyrskuet - status  
Forsikring fremadrettet Krudtsalget. 

Loppemarkedet 
Er godt i gang med planlægningen.  
 
Dyrskuet – status 
Der mangler 20 vagter men sidste år var det 
flere vi manglede på samme tidspunkt.  
  
Forsikring fremadrettet Krudtsalget 
Morten skal snakke med JP og Bongo om nyt 
setup (både for krudtsalg og Cup udvalget 
generelt).  
 

  

8. PR- kommunikation             Kl. 21.00-21.15 
Velkomstfolder opdatering 
Rekrutteringsmateriale 
Nyhedsbreve? Skal vi? 
Opdatering trænere – beskrivelser holdene 
Trænerinfo 
Værdiplakaterne 

Velkomstfolder nye spillere opdatering 
Jette, Lisa og Michelle skal i gang med at kikke 
på det.  
 
Rekrutteringsmateriale  
Jette, Lisa og Michelle skal i gang med at kikke 
på det.  
 
Nyhedsbreve? Skal vi? 
Jette, Lisa og Michelle skal i gang med at kikke 
på det. Men velkomstfolder og rekruttering har 
1. prioritet.  
 
Opdatering trænere – beskrivelser holdene 
Skal nævnes på trænermødet d. 27-05. Er også 
nævnt på sidste trænermøde. Så skal gentages 
så det bliver gjort.  
 
Trænerinfo/håndbog til trænere. 
Er sendt ud til redigering i trænerudvalget.  
 

  



Værdiplakaterne 
 

9. Strategiudvalget                   kl. Strategiweekenden er under planlægning   
10. Eventuelt                             Kl. 21.15-21.30    
11. Næste møde d. 15-16. juni  
 

   

 


