KHKS Håndbold – Dagsorden
Den 27.01.2020
Mødeleder: Morten

Kl. 19.00

Sted Kr. Hyllinge hallen mødelokalet

Facilitator: Jette

Referent: Marianne

Møde nr. 1.2020
Distribueres til: Bestyrelsen
Deltagere: Jette, Lasse, Michelle, Jørn, Heinrich, Morten, Helle, Lisa, Lotte
Afbud fra: Marianne

Dagsorden
1. Dagsorden/Referat/

Tidspunkt

kl. 19.00-19.05
- Opfølgning og godkendelse
2. Hovedpunkter
kl.19.05-19.30
Kassererposten???
Bemanding i udvalgene?
Evaluering planlægningsmødet
Kursus hjertestarter

Meddelelser/Forhandling
Godkendt

Kasserer:
Jette har lavet overblik over opgaverne.
Lasse vil gerne være overordnet tovholder på
økonomien men vi mangler en ”praktisk”
kasserer.
Next step:
Jette indkalder til møde med Lone for at få
informationer om opgaverne.
Herefter skal Jette, Lasse og Morten have
møde og beslutte hvordan opgaverne kan
organiseres fremover – måske deles op så 1-2
personer kan dele opgaverne. Måske kan
noget forenkles så det ikke er så
tidskrævende.
Helle er parat til i hvert fald en del af
kassereropgaverne på sigt. Helle har dog pt.
andre opgaver der først skal varetages.
Bemanding i udvalgene:
PR har OK bemanding.
Udvalgene selv står for at tiltrække
medlemmer – men husk at alle planer om nye
medlemmer først skal ”forbi” Morten så vi
har overordnet styring på ressourcerne og
sikrer at vi ikke kannibalisere på hinandens
udvalg.
Evaluering planlægningsmødet
Bør kunne strammes op.
Næste år kan der tages udgangspunkt i det
forrige års plan som kan sendes ud før mødet
og så kan udvalgene melde deres aktiviteter
ind som skal flyttes til anden ”dato”.

Navn

Termin

Dvs. på selve planlægningsmødet kan årets
nye plan allerede fremlægges og
diskutere/justeres/besluttes.
Kursus hjertestarter:
Helle er tovholder – afholdes evt. i maj til
trænerakademi. Heinrich giver dato til Helle.
3. Orientering formanden
Kl. 19.30-19.45
Ref. fra Hovedbestyrelsesmøde-oktoberfest
Foreningsmøder – skal vi deltage?
Rejsekufferten

Orientering formanden
Hovedbestyrelsesmøde:
2 træder ud – Lasse er indstillet til at træde
ind.
Oktoberfest - fodbolden inviterer til at andre
foreninger kan være med næste år.
Cupudvalget har sagt ja til at være med, dvs.
KHKS er med næste år.
Alt efter hvor mange man stiller med, får man
uddeling af overskud.
Foreningsmøder – skal vi deltage?
HRØ møder – vi har ikke været med de sidste
par år, men måske bør vi igen?
Næste møde nu på torsdag i Brøndby og
02.03.20 i Næstved. Vi vil prøve at deltage d.
02.03.20
NB! 26-02 er der deadline for emner til mødet
d. 02.03.20.
Vi vil gerne have rejst problematik omkring
brug af spillere på højere niveau på fx C hold.
Helle laver oplæg og Heinrich/Laila skal med i
dialogen.
På bestyrelsesmøde 26-02-20 skal oplægget
vedtages og sendes ind samme aften, da
deadline er denne aften.
Rejsekufferten
Ting er ankommet.

4. Strategiudvalget

kl. 19.45-19.50

5. Pr. og Kommunikation
kl. 19.50-20.00
Opdatering af hjemmesiden

Intet nyt
Der fokuseres på opdatering af hjemmesiden
– hele vejen rundt!
Husk at lave tekst til hjemmesiden om jeres
udvalg og sende til Michelle.
Lisa og Helle tager et kik på Privatlivspolitik på
hjemmesiden.
Pris pr. billede fra SN er 300 kr.
Trænermanual er til gennemlæsning hos Jørn

6. Økonomiudvalget
kl.20.00-20.15
Ny tøjleverandør – hvem
Opsamling sponsorerne
Forenkling af kontoplanen???
Aktivitetstilskud 20 tkr. fra hovedforeningen
Medlemsopdeling

Økonomiudvalget
Ny tøjleverandør – hvem
Vi har ikke nogen tøjleverandør mere og
nogle hold mangler tøj i rigtige størrelser.
Kunne man spørge hos Select – kan man købe
direkte der? Lisa undersøger
Der er møde på søndag med Henrik, Jette og
Morten.
Opsamling sponsorerne
Vi bør have en snak med sponsorer – er de
stadig med, hvad ønsker de? Hvad er deres
forpligtelser til os – og hvad er vi forpligtet
til? Jette/Morten starter med et møde med
Henrik.
Forenkling af kontoplanen?
Pt. bruges der meget tid på fx at opdele alle
ind/udgifter på de enkelte hold – er det
nødvendigt?
Beslutning: Enig om at dette ikke er
nødvendigt mere. Vi har jo data og kan på et
givent tidspunkt lave overblikket pr. hold
såfremt vi aktivt måtte have brug for det.
Pt. er vurderingen at vi ikke har brugt
holdopsplitningen til noget – og i hvert fald
ikke en en grad der retfærdiggør det store
tidsforbrug.
Aktivitetstilskud 20 tkr. fra hovedforeningen
Medlemsopdeling
Er sendt ind til kommunen af Jette

7. Spillerudvalget
kl.20.15-20.30
Opgaver i udvalget
Stævnedeltagelse – økonomi
Oplæg specieltræning/spillerakademi
Spillerrekruttering

Spillerudvalg:
Morten indkalder trænere og spillerudvalg til
fælles møde ang. snitflader ml. de to udvalg.
Stævnedeltagelse – økonomi
Stævneoplægget revideres efter næste
trænerudvalgsmøde – og tages med til
efterfølgende bestyrelsesmøde.
Spillerrekruttering:
Brainstormingsmøde skal afholdes – Jette,
Emilie, Lisa.
Jette indkalder.

8. Trænerudvalget
kl.20.30-20.45
Træneroversigt næste sæson?

Godt trænerakademi i lørdags.
Trænere på nye hold er forholdsvis godt på
plads efterhånden.
Morten præsenterede ny

træningsplanlægningside som han har lavet
www.trænermappen.dk
Her kan øvelser og lign. lægges op til fælles
inspiration
Vi er udvalgt til at lægge hus til nogle kurser.
07-03-2020
25-04-2020
Der skal mad-mutter på.
Forældremøder i slutn. af februar:
Holdet i den nye sæson
Trænere
Træning indtil sommerferien
Beach stævner
Light info om strategi og kultur
Sidste Hjemmekampsdag, Dyrskue
Tilføjelse til referat pr. 01-03-2020 da
nærværende referat ikke blev godkendt på
efterfølgende bestyrelsesmøde d. 26-022020:
Det tilføjes efter enighed på bestyrelsesmøde
d. 26-02-2020 at der altid skal være en
voksen tilstede når vores ungtrænere er til
stævner med deres hold.
9. Frivillighedsudvalget

kl. 20.45-21.00

10. Eventuelt

kl.

11. Næste møde

Juletræer har givet samme overskud som
krudt. Desværre er der bare meget mere
arbejde i krudt. Vi har et stort lager krudt så
vi ”er nød” til at sælge også i år.
Helle vil evt. gerne have en nøgle – hun
spørger Pernille.
26-02-2020 kl. 19:00
Hos Jette med mad ;o)!

