KHKS Håndbold – Referat
Den 26.02.2020

Kl. 18.00

Mødeleder: Morten

Sted Kr. Hyllinge hallen mødelokalet
Facilitator: Jette

Referent: Lisa

Møde nr. 2.2020
Distribueres til: Bestyrelsen
Deltagere: Lasse, Jørn, Michelle, Helle, Jette, Lisa, Heinrich, Lisa
Afbud fra: Marianne

Dagsorden
1.

Dagsorden/Referat kl. 19.00-19.05
- Opfølgning og godkendelse

Referat:
Referatet fra sidste møde skal tilføjes at der skal være en voksen med når vores ungtrænere er ude til stævner til støtte
hvis der opstår problemer.
Så længe Helle har datter på holdet, så vil hun og Preben gerne bruges.
Forrige referat koordineres jf. ovenstående og medsendes når nærværende referat sendes ud.

2. Hovedpunkter kl.19.05-19.40
Sidste Hjemmekampdag – status
Referat:
Der er gang i forberedelserne.
Jette sender Årets leder, træner, frivillig til Lisa.
Alle kan sende forslag til Jette.
Vin/blomster – samt ungtræner gavekort:
Jette sender Lisa hvem der skal have vin/blomster for særlige indsatser.
Alle kan sende forslag til Jette.
Heinrich sender til Lisa hvilke trænere der stopper samt oversigt over hvilke ungtrænere Lisa skal købe gavekort til (indgår
som del i den oversigt over trænergodtgørelse der skal laves til Helle).
Vi vil gerne have skærme til billeder samt spillernes navne, kåringer m.m.
Lisa søger råd hos Martin fra Gym.
3 hold spiller ikke kampe d. 28.03.
De kåres om aftenen.
Vi mangler en fotograf til hhv. billeder af kampe/stemning i hal samt holdbilleder i kælder.
Lasse brandmand kan ikke.
Lisa spørger Torben Olsen, Thorbjørn (Forretningsudvalg) samt Søren Kjærside.
Bemanding i udvalg – drøftelse og prioritering.
Referat:
Vi er NØD til at få flere nye ind i udvalgene – pt. er det de samme personer, som indgår i op til flere/ alle udvalg.
De kommer ikke af sig selv og heller ikke når vi står bredt på forældremøder og beder om hjælp. De skal spørges personligt
– folk føler ikke at vi har spurgt dem når vi råber ud i plenum.

Dvs! Alle skal tænke i emner og tage den personlige dialog med emner (dog altid først efter dialog med Morten som sikrer
den overordnede styring på frivillige/ressourcer i udvalg m.m. så vi ikke kanaliserer eller ”hugger” hinandens emner).
Pt. er fokus og kræfter på at få det nye Økonomiudvalg op og køre.
Spillerudvalget fx ligger derfor pt. i dvale indtil der er kræfter til re-lancering. Vil nok være i en mere projektorienteret
form da det passer til udvalgets opgaver.
Månedsplan – vi kigger 3 måneder frem.
Referat:
Vi lavede kort gennemgang af den med dagsordenen vedlagte plan.
Husk bestyrelsesweekend d. 18. – d. 19. april.
Løbende årsplan – og dialog omkring proces.
Referat:
Blev ikke drøftet yderligere.
Stævner – oplæg sendt ud sammen med dagsorden – rammerne skal godkendes og og ansvarsplaceres – er det i
Spillerudvalget?
Referat:
Oplæg blev godkendt.
3. Orientering formanden

Kl. 19.40-19.45

Referat:
Der er flere interesserede spilere til et U17 drengehold. Måske vil de gerne til Faxe.
Morten gør opmærksom på at vi lider af generel trænermangel til de hold vi har i forvejen, så vi skal være varsom med at
oprette flere nye hold.
25-02-2020 blev der afholdt DGI foreningsmøde sammen med øvrige foreninger under KHIF.
Jette, Lisa, Helle og Michelle deltog.
Vigtige input:
Husk at søge foreningspuljen – og meget gerne i samarbejde/partnerskab med en eller flere af de andre
foreninger. Så er der nærmest garanti for støtte. Overvej dette fx i forbindelse med halfesterne som jo netop er et
partnerskab for at styrke fællesskab og økonomi på tværs af foreninger.
Der findes apps til vagtplaner (fx til Dyreskue). Holdssport hedder Appvagt – men der er mange andre. Fx Plango
og Min Forening som vist er gratis.
Genbesøg en gang imellem paragrafferne der beskriver formålet med det folkeoplysende foreningsarbejde – godt
at minde hinanden og medlemmer om det forpligtende fællesskab og ”uddannelse” til at deltage aktivt i
samfundslivet.
Husk de forsikringer vi har som medlem af DGI (ansvars- og arbejdsulykke, retshjælp, psykologisk krisehjælp,
rejseforsikring m.m.)
Tjek eksempler på www.idrættensforsikringer.dk
Plandisc – værktøj til digitalt årshjul
(og igen…. Der findes sikkert andre og måske gratis lignende værktøjer)
14-11-202 afholdes Oktoberfest hvor KHKS deltager som med-arrangør.

4. Strategiudvalget kl. 19.45-19.50
Hvad er den næste opgave som udvalget skal tage fat på?. For at aktiverer udvalget skal der være en liste med tiltag /
opgaver udvalget skal kaste sig over som hjælper med at sætte retning for klubben eller i udvalg. Overvej og tag emner
med til bestyrelsesmødet.

Referat:
Drøftes ikke
5. Pr. og Kommunikation kl. 19.50-20.00
Opdatering af hjemmesiden
Referat:
Der kommer lidt ind af tekster m.m. så opdatering er småt i gang.
Plakater til Sidste hjemmekamp laves nu.
Grafik til træner-rekruttering laver også nu.
6. Økonomiudvalget kl.20.00-20.20
- Kasserer og udvalgsmedlemmer ??
- Ny tøjleverandør – hvem
- Opsamling sponsorerne
- Forenkling af kontoplanen – medsendes
Referat:
Et møde nu afholdt med Lone og Henrik.
Helle tager nu kassererposen og Lone er back up (indtil videre).
Helle skal have fuldmagt til banken – alle tilstede til dette møde underskriver derfor referat fra konstituerende møde a´
04-12-2020, referat fra generalforsamlingen, vedtægter.
Kontoplan: Oprette konto til ”Funding”
Opsamling sponsorerne:
Status er at vi ikke er bundet af de sponsorer vi har nu efter 01-08-2020.
Herudover er flere sponsorer ikke relevante mere fx
TMS ved at lukke
Kaiser Sport har selv stoppet samarbejdet
JJ Auto er lukket
Marco Polo´s engagement er usikkert.
Efter 01-08-2020 retter vi hjemmeside mm. til med de fremtidige aktive sponsorer.
Lasse vil lave et udkast til ny sponsor strategi/pakker.
Henrik vil gerne være med på ”konsulent” basis, pleje lidt sponsorer.
Når Lasse´s omlæg er klart, må vi drøfte videre.
Alle bedes sende sponsoremner til Lasse – både store og små. Hvem er selvstændige og har spillere hos os?
Hvem ved vi normalt gerne vil støtte?

Ny tøjleverandør – hvem:
Vores model er udgået nu – dvs. enten skal ALT udskiftes eller vi skal leve med at nye sæt leveres i anden model og med
de nye sponsorer. Hvis det bliver sidstnævnte model, så skal de nuværende tøjsponsorer orienteres.
Mulige bud på ny leverandør:
Jette har fået tilbud fra en leverandør.
Lisa har kikket lidt på www.sportyfied.com som er meget nem at bestille hos.
Lisa har gammel ven der arbejder hos Select som har givet en sælger besked om at vi måske skal have ny leverandør.
Lisa har undersøgt og ved at Fløng og Himmelev køber deres tøj hos Sports Direct Roskilde.
Lisa har bedt Henrik sende info på hvad vi gav hos Kaisersport pr. sæt så vi har lidt at sammenligne med.

7. Spillerudvalget kl.20.20-20.30
Oplæg specieltræning/spillerakademi.
Spillerrekruttering – indsatser på denne side af sommerferien.
Referat:
Drøftes ikke.
8. Trænerudvalget kl.20.30-20.50
- Trænersituationen - Næste års trænerstab status og prioritering.
- Årshjul for forældremøder – præsenteres
Referat:
Vi mangler trænere til:
U15 Drenge
U17-19
U5-7-9
Tumlinge
Kender du et emne – så meld ind til Heinrich!
9. Frivillighedsudvalget kl. 20.50-21.00
- Skal cafeterietjansen ligge i frivillighedudvalget?
Referat:
Beslutning: Cafeteria udvalget forbliver under Økonomiudvalget.
- Dyreskuet er lige om lidt – hjælp til branding
Referat:
Tages med Michelle.

10. Eventuelt kl.
11. Næste møde
Referat:
Onsdag 25. marts kl. 19.00

