KHKS Håndbold – Referat
Dato 04.12.2019
Mødeleder: Jørn

Kl. 19.00
Sted Kr. Hyllinge hallens cafeteria
Facilitator: Jette
Referent: Lisa

Møde nr.11.2019
Distribueres til: bestyrelsen, Lars og Lotte
Deltagere: Jette, Michelle, Jørn, Heinrich, Lisa, Lasse, Morten
Afbud fra: Marianne
Dagsorden
Tidspunkt
1. Dagsorden/Referat/
kl. 19.00-19.15
Opgaver fra sidste møde
2. Siden sidst
kl. 19.15-20.00
Møde om håndboldens dag
Bøder hvem betaler?
Hjertemassage kursus
Indstilling træner-lederpris m.m. 18.01.2020

Meddelelser/Forhandling
-

-

-

-

3. Hovedpunkter
kl. 20.00-20.45
Konstituering af bestyrelsen
Det årlige Planlægningsmøde
Klubbens ry – hvad gør vi?

Håndboldens dag er startet op – og
køre fint.
Bøde hvem skal betale? Det
besluttes at Klubben selvfølgelig
betale bøde på de 5000 kr. som er
stilet til klubben – i forhold til de
1800 kr. som et givet i bøde til Pia
besluttes det at sagens karakter ikke
kan argumenteres for at Pia har
udvist en sådan adfærd at hun skal
pålægges selvstændigt at betale den,
og derfor dækker klubben også
denne bøde – og tager initiativ til at
blive bedre til at klæde trænerne på i
disse situationer. Dette på trods af at
reglerne i KHKS er at træneren ikke
må forpligte klubben overfor 3.
Mand – hvorfor lignende situationer
vil blive vurderet ud fra denne regel.
Det blev besluttet at vi som klub
gerne vil invitere til
hjertemassagekursus. Jette går
videre.
Træner-lederpris - Dameholdet serie
4 skal indstilles, Gitte indstilles – Lisa
laver et udkast. – i øvrigt foregår det
i Kirke Hyllinge hallen i år.
EKSTRA PUNKT – kursus om børn og
unges udviklingstrin? Heine og Jette
undersøger det lige nærmere inden
der træffes beslutning.

Konstituering af bestyrelse.
- Formand - Jette
- Næstformand – Morten
- Kasserer –økonomiudvalg (Lasse
kigger på organiseringen og
overblikket og varetager af navn

Navn

Termin

-

kasserer indtil videre)
Trænerudvalg (Heinrich)
Spillerudvalg (Morten og Jette laver
en plan)
Strategiudvalg (Morten)
Frivillighedsudvalg (Morten)
Kommunikation (Michelle)

Planlægningsdag foregår den 18. Januar – i
Kirke Hyllinge fra 10-16.
Klubbens ry – håndteres på et senere møde.
4. Økonomiudvalget
Bordet rundt
Trænerudvalget
Bordet rundt
Ny start?
6. Spillerudvalget
Bordet rundt
7. Frivillighedsudvalget
Bordet rundt.
8. PR- kommunikation
Bordet rundt

9. Strategiudvalget
Bordet rundt
10. Eventuelt

11. Næste møde

kl. 20.45-20.55

Intet at berette

Kl. 20.55-21.00

Udviklingssamtaler er i gang og forventes
afsluttet inden jul.

Kl. 21.00-21.05

Intet at berette

Kl. 21.05-21.10

Juletræer sælges af KHKS kommende
weekend – alle vagter er besat.

Kl. 21.10-21.15

kl. 21.15-21.20
Kl. 21.15-21.30

Der mangler pt. 7 vagter til Krudt.
Billedeexpressen ønsker at tage billeder af
hold og spillere – men da det er på betingelse
af salg til spillerne og forældrene ønsker vi pt.
Ikke at indgå samarbejdet.
Der blev i øvrigt uddelt retningslinjer for
hvordan billeder skal håndteres i forbindelse
med Håndboldens dag.
Intet at berette.
Helle introducerede sig kort – og berettede
kort omkring at hun allerede var begyndt at
kigge på hvordan vi til vores kontrakter,
børneattester m.v. kan anvende e-boks til
håndtering af de dokumenter som kræver
underskrift hvor vi kan anvende den digitale
signatur. Økonomisk koster det en tilmelding
på 1000 + et lille fee pr. meddelelse som
ligger under 1 kr. (0,19 + noget pr. Megabyte). Bestyrelsen besluttede at det har Helle
go for at gå videre med. Det betyder bl.a. at
Helle skal tildeles MOCES.
Næste bestyrelsesmøde afholdes på
planlægningsmøde den 18. Januar.

