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Dagsorden
1.

Dagsorden/ kl. 19.00-19.05
- Opfølgning og godkendelse

Referat fra den 25.02 Februar. – Godkendelse af referat.
Godkendt.
Situationen omkring nedlukningen blev drøftet og vi aftalte at træningen indtil videre er lukket ned, men at vi følger
situationen tæt og har en dialog med trænerne. Trænerne indkaldes til trænermøde.
Rensning af harpiksboldene sættes i gang med at blive renset.
Der skal ryddes op i håndboldrummet
Spillertøjet skal tælles op og harpikstøjet skal renses. Vi skal have et overblik over hvor meget tøj vi har og om der mangler
noget. Der skal tages stilling til om vi har behov for at købe flere holdsæt.

2. Hovedpunkter kl.19.05-19.40
Sidste Hjemmekampdag – status
- Kåringer status
Lisa kører videre med sine planer for sidste hjemmekampdag.
Bemanding i udvalg – drøftelse og prioritering.
- Opfølgning fra sidste møde – er der nye / tanker om hvordan vi kan få nye med i udvalgene.
Der blev ikke vedtaget noget
Månedsplan – vi kigger 3 måneder frem.
Stævner – økonomisk oplæg
- Samspil med sponsoroplæg - (Morten)
Indtil videre aftalte vi at trænernes deltagerudgifter ligges oveni spillernes deltagergebyr indtil der er skabt økonomi til at
klubben kan betale det.
3. Orientering formanden
Kl. 19.40-19.45
- Halfordeling .- kort opsamling – (Kort orientering fr. Bramsnæsvig – og planlægning af Kirke Hyllinge )
Der er opstået en konflikt i Bramsnæsvig hallen med haltiden om tirsdagen.. Den skal afgøres i Folkeoplysningsudvalget.
4. Strategiudvalget kl. 19.45-19.50
Intet nyt
5. Pr. og Kommunikation kl. 19.50-20.00

- Opdatering af hjemmesiden
- Ønske om kommunikation til Sponsorer og øvrige forbindelser til klubben
Opdateringen af hjemmesiden er ikke på plads. Der mangler stadigvæk en del tekster. Husk at sende oplæg for jeres
udvalg m.m. til Michelle.
6. Økonomiudvalget kl.20.00-20.20
- Kasserer og udvalgsmedlemmer – status
- Ny tøjleverandør – på pause – enig?
- Opsamling sponsorerne (strategioplæg – status)
- Cafeteriaet
Det er stadigvæk ikke kommet på plads, så Helle kan komme i gang med at betale regninger m.m.
Der mangler stadigvæk en del udvalgsmedlemmer. Men for at kunne rekruttere medlemmer, skal diverse udvalg komme
med oplæg til hvilke profiler der er behov for og hvilke opgaver der mangler hænder til. Det er Morten og Jette som står
for at finde personerne.
Intet nyt omkring sponsorudlæg.
7. Spillerudvalget kl.20.20-20.30
- Oplæg specieltræning/spillerakademi.
- Spillerrepræsentanter? – Se oplæg
- Spillerrekruttering – indsatser på denne side af sommerferien.
Emilie har lavet et oplæg til kommende specieltræning.
Oplægget var vedhæftet, men da vi ikke var så mange blev det udskudt til et senere møde.
Det samme gjorde spillerrekruttering på denne side af sommerferien.
8. Trænerudvalget kl.20.30-20.50
- Trænersituationen - Næste års trænerstab status og prioritering.
- Halbehov – præsentation
Der mangler stadigvæk nogle trænere. Trænerkabalen arbejder HP og Morten videre på.
HUSK at informere spillerne når det er på plads.
9. Frivillighedsudvalget kl. 20.50-21.00
- Dyreskuet - - ny tilgang - vi afventer og begynder efter påske hvis ikke der er kommet anden udmelding
Det er usikkert om dyrskuet bliver gennemført.
10. Eventuelt kl.
11. Næste møde den 18.4.2020 også viatuelt.

