
Overtrækstrøjer – U11 Drenge, reserve 
Træner manual 
Rekruttere medlemmer 
 
KHKS Håndbold – Dagsorden 
Dato 25.09.2019        Kl.  19.00               Sted Kr. Hyllinge hallens cafeteria 

Mødeleder: Lasse Facilitator: Lisa Referent: Lisa 

Møde nr. 09.2019 

Distribueres til: bestyrelsen, Lars og Lotte 

Deltagere: Morten, Heinrich, Jette, Lisa, Lasse 

Afbud fra: Marianne, Henrik, Jørn, Michelle 

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

                                                kl. 19.00-19.05    
Ingen kommentarer 
Morten/Heinrich arbejder fortsat på oplæg 
om stævner 

  

2. Hovedpunkter                         kl. 19.05-20.30 
Fordeling af vores opgaver i klubben og 
bestyrelsen (Se vedhæftet) 
Bestyrelsen fremadrettet 
Hvordan kommer vi videre? 

Fordeling af vores opgaver i klubben og 
bestyrelsen (Se vedhæftet) 
 
Vi er nød til at være flere i vores udvalg – 
ellers skal vores visioner indskrænkes. 
Fremmøde i udvalgsmøder, bestyrelsesmøder 
og trænerdag d. 21-09-2019 er tyndt.  
 

- Vi er meget sårbare nu hvis nogen 
falder fra. 

 
- Det trækker energi ud i forhold til at 

have overskud til at løbe efter 
visionerne – alt for meget drift i 
bestyrelse. 

 
Drøftelser og enkelte beslutninger med rødt: 
Hvor gør det mest ondt lige pt?  
Hvor skal vi sætte ind nu og her? 
 
Nye udvalgsmedlemmer kræver enten tid til 
indlæring – eller helt skræddersyede 
afgrænsede opgaver. 
 
Skal vi organiseres anderledes?  
Mere simpelt? Færre udvalg? 
Med projektopgaver? 
 
 
 

  



Mangler vi et administrativ udvalg? 
Beslutning: Jette laver de første 5 opgaver og 
finder de første 2 personer der kan varetage 
dem.  
 
Mangler vi et eventudvalg med cafeteria 
under? Så træner/kursusarrangører ikke også 
står med denne del men kan koncentrerer sig 
om det håndboldfaglige 
 
Katrines stop i diverse udvalg: 
Beslutning: Morten og Jette tager en snak 
med Katrine vedr. hendes stop (overlevering).  
 
Trænerudvalget:  
Skal vi have nogle ansvarlige for hhv. 
børne/ungdom/senior eller en anden 
opdeling? 
 
Der er brug for flere hænder. 
 
Heinrich vil have bestyrelsens hjælp til at få 
præsenteret de ledelsesmæssige rammer og 
den ønskede kultur for trænerudvalget for at 
sikre at alle har samme retning og at Heinrich 
har bestyrelsen i ryggen til at lede udvalget.  
Beslutning: Vedtaget – Morten støtter op 
 
Spillerudvalget: Der skal flere ind  
 
Bestyrelsen fremadrettet 
Vi vil mangle i hvert fald 2-3 personer.  
Kassererposten er mest kritisk! 
 
Henrik stiller ikke op igen.  
Beslutning: Morten og Jette tager snak med 
Henrik om fremtiden 
 
 
 
 

3. Siden sidst …                            kl. 20.30-20.45 
Årsfesten 
Trænermødet 
Tilmeldinger til turneringen 
Niveaustævner fremadrettet 
Store heste dag 

Årsfesten 
Gik godt.  
 
Trænermødet 
Gik godt men for få mødte op. Det er et 
problem.  
Godt for bestyrelsen at komme tættere på 
trænere 
 
Tilmeldinger til turneringen 
Er overstået nu 
 
 

  



Niveaustævner fremadrettet 
Skal vi fremover byde ind? Vi mangler altid 
ressourcer fx i cafeteria.  
Beslutning: Vi byder max på 1 stævne. Og 
ressourcer SKAL være afklaret inden! 
 
Store heste dag 
Blev klaret men for trægt at få folk på. Det var 
meget dem der altid er der – dem der har 
andre opgaver i forvejen.  
De er meget tilfredse med os.  
 
Krudtsalg:  
Beslutning: 
Morten tager en snak med Janne for at sikre 
at indtægter/økonomi styres korrekt nu vi er 
flere klubber om det.  
 
Møde 05-10-2019 om Håndboldens dag: 
Emilie tager også med sammen med Jette og 
Michelle 
 
02.11.2019: Møde i foreningsudvikling 
afholdes af Bevæg dig for livet 
( kl. 13.30-16.15 i DGI-byen, Tietgensgade 65, 
1704 København) 
Meld dig til ved Jette hvis du vil med! 
 
 

4. Økonomiudvalget                  kl. 20.45-20.55 
Rejsekufferten  
Budget – ønsker fra udvalgene 

Rejsekufferten  
01.10.2019 lukker regnskabsåret og vi har 
stadig ikke besluttet hvad de 25.000 kr. skal 
bruges til.  
Laila har trænernes input og Heinrich har 
Gittes input.  
Beslutning: NU skal der samles en liste og 
indkøb skal foretages. Heinrich sørger for 
dette ved trænerudvalgsmøde 09-10-2019 
 
Budget – ønsker fra udvalgene 
Kun PR har meldt ind  
Seneste deadline er 05-10-2019 til Jette for 
de øvrige udvalg.  
 

  

 Trænerudvalget                         Kl. 20.55-21.00 
Bordet rundt 

Trænerudvalgsmøde d. 09-10-2019   

6. Spillerudvalget                       Kl. 21.00-21.05 
Bordet rundt 

   

7. Frivillighedsudvalget            Kl. 21.05-21.10 
Bordet rundt. 

   

8. PR- kommunikation             Kl. 21.10-21.15 
Bordet rundt 

   

9. Strategiudvalget                   kl. 21.15-21.20 
Bordet rundt 

   



10. Eventuelt                             Kl. 21.15-21.30    
11. Næste møde 
 

Onsdag d. 30.10.2019 kl. 19.00   

 


