KHKS Håndbold – Referat
Den 27.05.2020

Kl. 19.00

Mødeleder: Morten

Sted Cafeteriaet
Facilitator: Jette

Referent: Lisa

Møde nr. 5.2020
Distribueres til: Bestyrelsen
Deltagere: Jette, Helle, Morten, Lasse, Heinrich, Lisa
Afbud fra: Marianne, Jørn, Michelle

Dagsorden
1.

Dagsorden/ kl. 19.00-19.05
- Opfølgning og godkendelse

REFERAT:
Referat er godkendt.

2. Hovedpunkter kl.19.05-20.00
Coronasituationen. Har vi styr på det?
REFERAT:
De fleste hold er begyndt at træne. Heinrich tager fat i herrerne.
Det går ok med alle Corona foranstaltningerne.
Hvordan/hvornår skal årgangsskiftet ske?
Som udgangspunkt efter sommerferien – men der er specielle tilfælde hvor det giver mening at ungerne helt/delvis træner
med på deres nye årgang. Skiftes der hold skal der koordineres GODT ml afgivende/modtagende trænere, så spillerne får
en positiv oplevelse af skiftet.

Status alle de ”projekter” vi har gang i. Se side 2 i dette dokument.
Hvor langt er vi?
Hvad mangler for at komme i mål?
Hvem hjælper med at komme i mål med ”projektet”?
Prioritering af opgaverne
REFERAT:
Se referat direkte under listen sidst i dette dokument

3. Orientering formanden
.
Referat: dette punkt udgik
4. Strategiudvalget kl.
Referat: dette punkt udgik

Kl. 20.00-20.15

5. Pr. og Kommunikation kl.
Referat: dette punkt udgik

6. Økonomiudvalget kl.
Referat: dette punkt udgik

7. Spillerudvalget kl.
Referat: dette punkt udgik

8. Trænerudvalget kl.
Referat: dette punkt udgik
.
9. Frivillighedsudvalget kl.
Referat: dette punkt udgik

10. Eventuelt kl.
Referat: dette punkt udgik

11. Næste møde
ONSDAG D. 24. JUNI KL. 19.00 CAFETERIAET

Projekter i gang
Økonomi:
Kasserer
Referat:
- Vi afventer stadig bankens godkendelse af Helle men vi er i proces.
Nyt budget
Referat:
- Nyt budget er fremsendt bestyrelsen i dag – det lander stadig nogenlunde på det
underskud, vi tidligere har ”godkendt” i forb. med Corona men det skal følges tæt og
forskellige ting SKAL sættes i gang/afvikles for at støtte op om økonomien (KHKS løb,
Sidste/Første Hj. kamp, Store Hestedag m.m.).
Tøjleverandør
Referat:

-

Heinrich har haft møde med fodbolden og nu kontaktes 3-4 leverandører for at få tilbud.
Fodbolden bruger pt. Select.

Indkøb af ekstra tøj
Referat:
- U15 pigerne mangler shorts og skal have dem senest ult. august (til niveaustævner) – Helle
har antal.
- Nogle trænere mangler også træner-tøj. Beslutning: Morten skriver i Trænergruppen
”Hvem mangler en t-shirt hvorpå der står Træner” og så bestiller vi til dem.
(egentlig trænerdragt køber vi først om 1 år når også vi skal købe nyt spillertøj).
- Når antal til trænere/short er tilveje, så laver Heinrich et overslag på udgiften som Lasse
kan gå til Roskilde Kloakrenovering med.
Hoodies og træningsdragter
Referat:
- Helle presser stadig på hos Davidsen men har pt. ikke fået svar
Støttebluser
Referat:
- Beslutning: Vi dropper denne ide pt. (når vi har en egentlig ny tøjleverandør så stilles der
højst sandsynligt også en webbutik til rådighed hvor medlemmerne kan købe tøj)
Sponsoroplæg
Referat:
- Dette vendes på en ”bestyrelsesdag” med extra tid
Nye aftaler med nuværende sponsorer
Referat:
- Aftalen med Roskilde Kloakrenovering er egentlig udløbet men vi har aftalt at aftalen kører
et år til.
Ansøgning diverse fonde/puljer
Referat:
- Jette har søgt 100.000 kr. i Corona hjælp
- Jette er ved at søge 30.000 kr. hos Foreningspuljen til Spillerakademi (rekvisiter mm.)
- Waldemar fra herreholdet vil gerne hjælpe Lisa med diverse ansøgninger – måske skal vi
søge Lone også.
Digital signatur
Referat:
- Der arbejdes stadig på at få dette til at køre (e-boks)
Økonomi stævnedeltagelse
Referat:
- Vi forventer nok ikke udenlandske ture næste år

Trænerne:
Trænere næste sæson
Referat:
- Vi mangler desværre stadig et par trænere. Jette, Heinrich og Morten påtænker mødet
inden for den næste uge – Jette hører om Lars Dalsgaard vil deltage.
Trænerkontrakter opdatering
Referat:
- Heinrich og Helle er ved at lave ny trænerkontrakt og sender udkast til Morten
Opdatering børneattester
Referat:
- Vil i fremtiden blive indhentet via e-Boks
Liste over trænerne til kassereren og PR./kommunikation
Referat:
- Skal afleveres i god tid inden ny sæson
Trænerakademi næste omgang
Referat:
Kommunikation til trænere/spillere og forældre om næste sæson
Referat:
- Pt. ved holdene hvordan Corona træning foregår og at ny årgang starter næste år.
- De nye U15 drenge mangler information om næste sæson
Spillerne:
Spiller akademi
Referat:
- Nu er det snart spillernes tur til at komme på akademi
- Der skal arbejdes med dette når Spillerudvalget for alvor kommer i gang – Jette har lavet
oplæg
Spiller/forældrerepræsentanter
Referat:
- Seniorholdene bør komme med i udvalg
Nye hold på hjemmesiden m.m. sammen med kommunikation
Referat:
- Skal afleveres i god tid inden ny sæson

PR/Kommunikation:
Opdatering af hjemmesiden
Referat:
- Pågår
Opdatering af ”træner-manual” til trænerne
Referat:
- Vi sender den nu ud til alle i bestyrelsen til korrektur/evaluering, så vi kan få denne manual
færdig!
Opdatering af velkomstfolderen
Referat:
- Tjekke hvor mange vi har tilbage – og hvis vi snart skal bestille nye, skal der så rettes i den?
Opdatering af rekrutteringsmaterialer
Referat:
- Vi deltager jo typisk i fx Skolehåndboldstævne, Håndboldkaravane, Håndbold i skolen – her
bør vi huske at uddele rekrutteringsmateriale! Dvs. velkomstfolder er det, som vi har pt.
Opdatering af privatlivspolitikken
Referat:
- Pågår
Frivillige:
Loppemarkedet
Referat:
- Pernille/Gitte vil gerne – og har fået OK til dette igen i år
Storeheste dag
Referat:
- Pt. stadig ikke aflyst……
KHKS-løbet
Referat:
- Cup udvalget til gerne stå for det men nu er Badmintons cykelløb flyttet til start september
og vores løb var jo også planlagt til September - Jette hører Kristian om det kan gå.
Halfest/Oktoberfest 8/11-2020
Referat:
- Som udgangspunkt skal vi stille med 10 personer (…. måske lidt flere ;o)
Sidste/første hjemmekampdag
Referat:

-

Pt. satser vi på 3. oktober hvor vi har første hj.kamp… men vi ved først 14 dage før hvor
mange kampe vi har. Jette har dog ønsket at vi får flest mulige.
Vi har udfordring med hhv. KHKS løb, Sidste hj.kamp og Årsfest…. Hvilke datoer skal vi
planlægge disse? Kommer de til at lægge for tæt? Jette indkalder til særskilt møde ang.
dette!

