KHKS Håndbold – Referat
Den 21.04.2020

Kl. 19.00

Mødeleder: Lasse

Sted i telefonerne ☺ 81111213 / -61600328
Facilitator: Jette

Referent: Lisa

Møde nr. 4.2020
Distribueres til: Bestyrelsen
Deltagere: Jette, Morten, Michelle, Heinrich, Helle, Lisa, Lasse, Marianne
Afbud fra: Jørn

Dagsorden
1.

Dagsorden/ kl. 19.00-19.05
- Opfølgning og godkendelse

Referat fra den 25.02 Februar. – Godkendelse af referat.
Godkendt.
REFERAT:
Referat fra 26. marts udestår – Jette forsøger at få det lavet snarest (Lisa deltog ikke i mødet)
Øvrige tidligere referater er godkendt.

2.

Hovedpunkter kl.19.05-19.40

Regnskabet indtil videre.
Vi skal gennemgå vedhæftet nye budget og godkende/revidere det.
Hvad skal der sættes i gang af tiltag, for at nå vores revideret budget?
Se referat fra økonomiudvalgsmødet
Tøjsituationen.
Støttebluse/hættetrøje
Puljeansøgninger
REFERAT:
Gennemgang af ”Regnskab med budget 2020” fra mail udsendt af Jette 21-04-2020 kl. 19.14
Indtægter:
Diverse bemærkninger (regnskabsår slutter 30-09-2020):
Kontingent er indsat uændret men vi er ca. 26.000 bagud pt. i forhold til sidste år
Medlemstilskud fra kommune ca. 20.000 kr., ej tidligere budgettet med men det er nu med i det nye budget
Cafeteriaet indtægter er sat lidt ned da vi jo har mistet mange åbningsdage
Sidste Hj.kamp er fortsat i budget da vi håber på at afholde det senere
KHKS Løbet håbes på at kunne afholdes og give indtægter
Sponsorater står uændret til 20.000 kr. men det har vi ikke fået ind det forrige år. Fokuspunkt!
OK Benzin sat lidt lavere end hvad vi fik ind sidste år
Anden indtægt – her mangler at blive bogført 10.000 kr. fra krudtsalg og forhåbentlig afholdes loppemarked og
kan give indtægter (evt. først i næste regnskabsår)
Beslutning: Økonomiudvalget skal undersøge medlemstal for at finde forklaring på de ca. 26.000 kr. mindre pt. i indtægter.
Skyldes det færre medlemmer generelt, så skal kontingent sættes tilsvarende ned.

Udgifter:
DGI/HRØ: Jette mener at det skal sættes 5 – 10.000 kr. op
Regnskabsassistance pt. allerede brugt næsten alle 25.000 kr. – fokuspunkt!
Kommende udgifter fx til tøj:
Shorts U15 piger skal købes.
Herre t-shirts skal købes
Nye trænere skal have tøj
Pt. ligger vi indenfor den bundramme der er fremlagt i budgettet på generalforsamlingen – dvs. underskud på ca. er
15.000 – 20.00
Vi har ca. 200.000 kr. i egenkapital
Diskussion – skal vi holde den der eller kan vi leve med større underskud end først budgetteret?
Vi er enige i at det er acceptabelt hvis underskuddet evt. bliver på ca. 40.000 kr. og dermed tage lidt af egen kapitalen for
at drive klubben videre og fremtidssikre klubben i den uforudsete situation som vi er havnet i. Det er at regne for en
inversting i vores fremtid.
Der er poster med lidt luft i budgettet og vi har mulighed for at prioritere benhårdt samt indkøbe snusfornuftigt og
dermed afbøde situationen lidt.
Beslutning:
Det reviderede regnskab er gennemgået og godkendt og det er samtidigt besluttet at vi godkender et evt. underskud op til
40.000 kr.
Diskussion – hvordan kan vi skaffe flere indtægter? Forslag:
1.Støtte t-shirts og Hoddie
- Beslutning: Ja, det vil vi arbejde videre med og Helle laver oplæg (assisteret af Jette og Michelle)
2.KHKS løb, opstartsfest eller lign og tjene penge inden 30-09 (regnskabsår)
- Beslutning: Ja, det vil vi gerne i september og Cup udvalget spørges om de vil stå for det.
3.”Sidste Hjemmekampsdag” 04.10.20 – her er vi hjemmekampe
- Beslutning – planen er at lave i hvert fald noget ala Sidste Hjemmekamp dag på Første hjemmekampdag – i hvert fald
tombola for at skaffe penge.
4.Fonde m.m.
- Beslutning: Lisa sender opslag ud om der er frivillige der vil være med til skrive ansøgninger
Og Lisa vil gerne hjælpe til.
5.Sponsorer
- Beslutning, Lasse laver et oplæg med ide om forskellige sponsor-typer: fx Grundsponsor, Projektsponsor, Eventsponsor.
Ang. spillertøj – der skal købes lidt supplerende.
På sigt undersøges det om KHKS og fodbold kan få en fælles leverandør og spare penge.

Månedsplan – vi kigger 3 måneder frem.
Klar til at åbne op. Vi skal være mega klar til at rekruttere spillere og fastholde spillere, når vi får lov til at åbne op igen.
Hvad med at lave udendørs træning?
Hvad gør vi for at få vores spillere igennem en opstart efter at have været inaktive i lang tid?
REFERAT:

1.Udendørs træning /træning mens vi venter, hvad kan vi gøre/tilbyde?
Der er, efter dagsorden blev udsendt, kommet udmelding fra DHF og de fraråder udendørs træning selvom det nok kunne
laves forsvarligt – dvs. pt. kan vi desværre ikke tilbyde træning.
Der kommer forhåbentlig nye retningslinier i maj og så må vi vurdere igen.
Lisa og Michelle laver tekst til Facebook så medlemmer orienteres om at vi desværre ikke kan tilbyde træning endnu – og
ej heller udendørs selvom andre sportsgrene kan.
2.Opstart når vi må træne igen – hvordan sikrer vi at spillere ikke skades m.m . ?
Vi er forpligtet til at sikre at trænere laver ordentlig opstart så skader undgås. Der bør lægges en plan evt. med assistance
fra Stine (fys) Kan et par trænere udnævnes til at stå for dette og ”uddanne” de øvrige trænere?
Beslutning; Jette og Heinrich arbejder videre.

3. Orientering formanden
Kl. 19.40-19.45
- Halfordeling .- kort opsamling – (Kort orientering fr. Bramsnæsvig – og planlægning af Kirke Hyllinge )
REFERAT:
Halfordeling er mere eller mindre på plads.
2,5 mio kr. er sat af til renovering af Kirke Hyllinge hallen – fx gulvet. Vi har bedt om 3 minibaner samt en minibane i
gymnastiksalen samt diverse andre ønsker.
Nyt om halprojekt:
Mærsk fonden har udskudt deres beslutning til september pga. Covid19.
Man søger nu også hos Nordea fonden.
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
REFERAT:
Der mangler stadig en del.
Træner opdatering venter vi med til ny sæson. Heinrich sender opdateret liste til Paul når trænerkabalen er på plads.
Michelle rykker for holdbeskrivelser.
Sponsor karrusellen – vi gør ikke noget før vi har et velfungerende sponsorudvalg.
Galleri linker til Flicr – vi har en gratis profil og nu er der ikke plads til flere billeder.
Vi lader dem være der er og hvis vi vil lægge nye billeder op, så må vi slette lidt.
6. Økonomiudvalget kl.20.00-20.20
- Kasserer og udvalgsmedlemmer – status
- Ny tøjleverandør – på pause – enig?
- Opsamling sponsorerne
REFERAT:

Intet at tilføje – en del er drøftet i ovenstående punkter.
7. Spillerudvalget kl.20.20-20.30
- Spillerrepræsentanter? – Se oplæg
- Spillerrekruttering – indsatser på denne side af sommerferien.
REFERAT:
Intet at berette pt.
8. Trænerudvalget kl.20.30-20.50
- Træner situationen - Næste års trænerstab status og prioritering
- Trænerpakken
- Halbehov – præsentation
REFERAT:
Mangler træner til de helt små samt hjælpetræner til herrerne.
U15drenge: Sebastian er ”ansat” men der mangler 1-2 til at indgå i teamet med ham. Heinrich vil gerne vente med
offentliggørelse til teamet er på plads men omvendt er det farligt at holdet/forældrene kan tvivle på om vi har et
hold/træner til næste sæson.
Indtrykket er at trænerne ikke er særligt aktive i forhold til at holde kontakt med spillere, bruge Facebook, afholde online
træning ….. Vi må forsøge at opmuntre dem igen og se om det batter lidt.

9. Frivillighedsudvalget kl. 20.50-21.00
REFERAT:
Morten kontakter Cup udvalget ang. KHKS hold eller lign.

10. Eventuelt kl.
REFERAT:
Halfest/oktoberfest:
Der arbejdes på at hovedforeningen får 30 % og foreningerne 70 % fordelt ud efter antal frivillige man stiller med.
80.000 – 100.000 kan tjenes pr. fest. Ambition om flere fester om året.
Vi hører mere når der er nyt.
11. Næste møde
REFERAT:
27-05-2020 kl. 19.00
Der indkaldes til møde tidligere hvis regeringen/DHF kommer med nye retningslinier.

REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGSMØDET
Budgettet blev revideret. Se vedhæftet
Vi aftalte at beholde spillertøjet 1 år mere. Alle sponsorerne skal kontaktes for at høre om de vil være med
1 år endnu.
Det kunne koste 3-5 tkr. Pr. sponsor.

Pengene skal gå til trænertøj, ledertøj og supplering af tøj til de hold som har behov for nye shorts og målmandstøj samt hvis vi har behov for flere spillersæt.
Næsten alt tøjet er talt op.
Vi kunne lave ”holdsponsorer” pris 3-5 tkr. Hvert hold finder selv sine sponsorer, men aftalen laves med
klubben og pengene går til klubben.
Pengene skal gå til bolde, frugt, harpiks m.m.. Hvis der betales 5 tkr. eller der er flere sponsorer til 1 hold
skal nogle af pengene gå til holdets deltagelse i stævner m.m..
Der laves en sponsorvæg, som sættes op hver gang vi har arrangementer i hallerne.
Vi talte om at lave en ”støtte bluse”. En T-shirt som alle kan købe og vi så tjener f.eks. 50-100 kr. pr. bluse.
Der kan komme navn på blusen.
Vi talte også om at få en ny hoodie og en klubdragt også med enten initialer eller navn på. Vi talte lidt frem
og tilbage omkring sponsor på en klubdragt til holdene. Den beslutning skal tages i bestyrelsen.
Det er måske ikke muligt at få kompensation for manglende indtægt fra Dyrskuet. Men vi afventer endeligt
svar på det.
Vi skal have lavet en mere klar sponsorpleje aftale. Hvad tilbyder vi og så skal den overholdes. Og ikke som
Janne påpeger, så er de aftaler som er indgået med hende ikke overholdt. Det går ikke.

