KHKS Håndbold – Dagsorden
Dato 28.08.2019
Mødeleder: Lasse

Kl. 19.30
Sted Kr. Hyllinge hallens cafeteria
Facilitator: Lisa
Referent: Lisa

Møde nr. 08.2019
Distribueres til: bestyrelsen, Lars og Lotte
Deltagere: Heinrich, Jette, Morten, Lisa, Lasse
Afbud fra: Michelle (ferie), Jørn, Henrik, Marianne, Lone

Dagsorden
1. Dagsorden/Referat/
Årshjul

Tidspunkt
kl. 19.30-19.35

2. Hovedpunkter
kl. 19.35-20.30
Opstart håndboldens dag. Tovholder?
Generalforsamlingen – Hvem er med.
Årsfesten
Spørgeundersøgelse – spilleren i centrum
Oplæg fra HP vedr. værdidebat den 21.9.

Meddelelser/Forhandling
Aftalt at Jette fremover sender referat ud fra
møderne i KHIF hovedforening (4 gange
årligt)
Opstart håndboldens dag. Tovholder?
11. januar 2020
Introduktionsmøde afholdes af DHF/HRØ d. 5.
oktober – Jette er tilmeldt og Lisa tager med.
Hvis flere vil med, så sig til – og sig til hvis I vil
med i en af nedenstående grupper:
3 grupper tovholdere er der brug for:
1: Håndbold aktiviteterne (Heinrich, Emilie?)
2: PR (Lisa/Michelle/Jette)
3: Praktik, forplejning, oppyntning (Lisa,
Morten)
Jette indkalder til møde efter
Håndboldsskolen.
Generalforsamlingen – Hvem er på valg:
Afholdes lørdag d. 16. november kl. 11.30
med brunch og generalforsamling kl. 12.00.
På valg:
Lone
Henrik
Jørn
Lasse
Marianne (suppleant)
Inden næste bestyrelsesmøde (ult. sept)
bedes alle melde til Jette om de modtager
genvalg.
Årsfesten
Jørn/Lasse/Jette er i udvalget
Der er skaffet køkkenpersonale og U15´erne.
Der er ved at blive skaffet folk til baren.

Navn

Termin

Kun 10 tilmeldinger indtil nu….. Hjælp med at
få reklameret for det!
Mig & Bonden kommer og spiller
Jørn har styr på drikkevarer øl/vin/shots
(sprut skal man selv medbringe men købe
sodavand i baren)
Spørgeundersøgelse – spilleren i centrum
Opfølgende medlems-spørgeundersøgelse fra
Knæk-Kuren er tilbudt os gratis.
Det vil vi gerne være med til.
Lisa er tovholder og tager en snak med
Benny. Gerne så vi har resultat retur inden
generalforsamlingen.
Oplæg fra HP vedr. værdidebat den 21.9.
John har sendt hans oplæg og Heinrich har
sendt det til bestyrelsen.
Morten og Heinrich går sammen og får lavet
vores del af oplægget fra KHKS´s side kl. 09.00
– 12.00). Gerne med teambuilding ind over.
Der skal reminder ud til trænerne med krav
om tilmelding/afmelding. SU d. 13-/09-2019.
Trænerudvalget står for det.
Frokost:
Morten vil gerne

3. Siden sidst …
Halprojektet – ref. fra møde
Træningstider forløb
Loppemarkedet

kl. 20.30-20.45

Halprojektet – ref. fra møde
AP Møller fonden er positiv men har intet
besluttet endnu. Ansøgning skal opdateres fra
vores side inden beslutning træffes af AP
Møller.
Selve mødet gik meget på hvordan hallen skal
driftes. Fondsmodel med tilskud fra
kommunen eller?
Træningstider forløb
Er nu faldet på plads. Heinrich giver alle
besked nu.
Loppemarkedet
Stor succes, meget travlt!
13.000 kr. i indtægt på borde, cafeteria m.m.
Udsolgt – også borde oppe i gymnastiksalen

4. Økonomiudvalget
kl. 20.45-21.00
Rejsekufferten – oversigt over hvad den skal
indeholde.
Trænerudvalget

Kl. 20.15-20.30

Rejsekufferten – oversigt over hvad den skal
indeholde
Trænermødet blev aflyst så oversigt er ikke
100% på plads.
Træningstider nu på plads.
Hjemmeside m.m .skal opdateres!
U15 piger har haft træningsweekend i Ejby.
Der var drenge inde i hallen lørdag nat, har
røget, svinet m.m.
Der er nu enighed om stævner:
- Fløng for U13 hold (august)
- U7/U9 hjemlige aktiviteter (julen)
- U15 og op gerne til udlandet i påske
(på skift Anheim og Prag)
- U13 evt. påskestævne Lund
- U9/U11 Faxe cup (påske)
Morten/Heinrich skal lave udkast til
retningslinier for økonomi i forb. med
stævner (spillerbetaling/klubbens betaling)

6. Spillerudvalget

Kl. 20.30-20.45

Jørn ikke til stede

7. Frivillighedsudvalget
Store hestedag
.
8. PR- kommunikation

Kl. 21.00-21.05

Der er næsten styr på frivillige. Mangler et
par stykker.

Kl. 21.00-21.15

Husk at dele den nye KHKS folder ud på
Forældremøder/Forældreakademier
Vigtigt at få bemanding i udvalg på plads!

9. Strategiudvalget
kl. 21.15-21.30
Evaluering på bemanding i udvalgene

Trænerudvalg: Pt. 4 – i praksis kun 2-3
Der skal tilføjes flere – HP/Morten kikker på
det.
Spillerudvalget – der bør også tilføjes flere

10. Eventuelt

Kl. 21.15-21.30

Lisa sørger for blomster til Emilie, Gitte Papke
m. fl.
Enighed om at bevillige Badminton et lån
midlertidigt hvis de har behov for det pga.
manglende adgang til deres konti pt.

11. Næste møde

Tirsdag d. 24-09-2019 Kl. 19.00

Skal det laves om til om tirsdagen???

Møderne flyttes til tirsdag da det er her at
holdene træner, så vi er synlige.

