Referat Bestyrelsesdag/-møde 21-06-2020:
Tilstede: Lasse, Heinrich, Lisa, Jette og Morten
Afbud fra: Helle, Marianne, Michelle
Afholdt på Station 14.
Dagsorden:
1) Sponsorer, økonomi og stævner
2) Prioritering og rekruttering
3) Klar til sæsonen

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1) Sponsorer, økonomi og stævner
Lasse fremlagde oplæg til drøftelse af sponsorstrategi i KHKS 2020-2024.
Indledende fælles refleksion over;
-

Hvad tænker vi omkring sponsorer og founding i KHKS?
Hvor meget skal sponsor og founding udføre af vores årlige indtægter?
Hvor afhængig vil vi være af sponsor og founding – det siger noget om fokus, indsats og ikke
mindst ikke ressourcebehov?

Ingen tvivl – der ligger mange muligheder for at hente flere penge ved founding end vi gør d.d.
Kræver at vi har projekter/ideer der kan passe ind i fondenes ”formål”.
Pt. bruger vi ikke så mange ressourcer på sponsorer – det er mere det frivillige arbejde mm. vi hiver penge
ind på. Hvor vil vi lægge vægten fremadrettet? Et udvælgeskriterie er også hvad der er kulturbærende og
ikke kun ren økonomi.
Historikken er at sponsorer primært har været ”venner af klubben”. En del har givet feedback om at de ikke
helt har fået hvad vi har lovet dem.

Beslutninger:
Sådan ønsker vi at fremtidig sponsorprofil er:
-

Lokale virksomheder/erhvervsdrivende, venner af klubben – relationsbåret
Bidrager med penge – og ydelser/rabat ved indkøb
Nok mest realistisk med korterevarende sponsorer – erfaringen viser at flere falder fra af
mange forskellige årsager
At vi har et bagland der følger op på sponsorkontrakterne så vi sikrer at vi holder hvad vi lover
vores sponsorer!

Vi ønsker flg. sponsorat-typer:
-

Grundsponsorat
Projektsponsorat
Eventsponsorat – stævner, håndboldskole m.m. – må igangsættes/drives af dem, der har
eventen.

Kompetencer til sponsorudvalget – hvad skal vi ud og søge?:
-

Kold canvas/sælger. Mads fra herreholdet som emne?
Sekretær/administrator
Praktiker til bestilling af spillertøj, rolls up, skilte
Koordinator/bindeled til bestyrelsen

Supplering af nyt spillertøj til sæsonen 2020/2021:
1: Hvilke sponsorer skal stå på spillertøjet? Jette og Lasse er i gang med at lave aftalerne
2: Hvem skal være leverandør – og hvem bestiller hos leverandør? Heinrich får lavet aftalen/bestiller.
Deadlinen for punkt 1 og 2 er 1. august 2020 således at tøjet leveres ca. 1. september 2020

2) Prioritering og rekruttering
Særligt og mest kritisk er det at Spillerudvalg og trænerudvalg mangler ressourcer.
Af de 4 indsatsområder i strategien er vi lykkes nogenlunde med målet om 50 trænere/hjælpere, 250.0000
kr. ved siden af kontingent, men ikke 400 nye spillere – men dog er vi vækset med måske 50 spillere siden
vision blev sat.
Men kritisk at vi ikke er lykkes med at få selve kerneorganisationen styrket eller vokset i antal hænder….. Vi
er stadig for få. Fremtidig fokus er på at få styrket Spiller og trænerudvalg.

3) Klar til den nye sæson?
Behov for tlf. trænermøde inden sommerferien? JA
-

HSG skal en gang om ugen træne hos os – nok indtil 31-12-2020. Bliver ”tæt” men kan godt gå
- men kun under forudsætning af at fodbolden ikke kommer ind i hallen. Flg. hold vil i hvert
fald skulle træne med HSG: U13/U15 drengene, U17/19 drenge og damer.

-

Kirke Hyllinge skal også renoveres – bliver ikke et trægulv. Påregner at starte primo august og
det tager nok en måned at lave gulv.

-

Bramsvig hallen – gulv renoveres i juli måned.

Eventuelt:
1)
Opstramning af vores bestyrelsesmøder så tiden bruges mere effektiv. Udvalgene skal hvile i sig selv, bruge
deres mandat til egne beslutninger og behøver ikke rapportere alt på bestyrelsesmødet – snarere skal der
tænkes i afvigelsesrapportering i stedet for ”fuld rapportering” fra udvalgene.
Brug bestyrelsesmødet til eskalation eller behov for beslutning som ligger udenfor udvalgets eget mandat.
2)
Vi lover hinanden at vi ikke tager helt nye opgaver ind i 2020. Vi skal have fokus på vores kerneopgaver! Fx
at rekruttere 2 nye til hhv. Spiller-/træner-/Sponsorudvalg samt bestyrelsen.

3)
Hjemmekampdage – skal vi lave plan med ”kampdagansvarlige” så vi fx er 2 fra bestyrelse pr. kampdag?

4)
Trænermanual – er medsendt dette referat og så bedes alle læse den igennem og kommentere så vi kan få
ny version i luften og uddelt til trænerne NU! Deadline 12. august

