KHKS Håndbold – Dagsorden
Den 05.08.2020
Mødeleder: Jette

Kl. 19.00

Sted Cafeteriaet

Facilitator: Lasse

Referent: Lisa

Møde nr. 7.2020
Distribueres til: Bestyrelsen
Deltagere: Jette, Morten, Lasse, Lisa, Helle
Afbud fra/ikke tilstede: Marianne, Jørn, Michelle, Heinrich

Dagsorden
Tidspunkt
1.Dagsorden/Referat/
kl. 19.00-19.00
- Opfølgning og godkendelse
2. Hovedpunkter
kl. 19.00-19.15
Opfølgning på bestyrelsessøndagen

Meddelelser/Forhandling
Godkendt

3. Orientering formanden
Kl. 19.15-19.30
Hallerne og renovering
Helle er på som kasserer
Herrerne vil gerne stå for motionslokale

Helle er på som kasserer:
Helle har nu adgang til Netbank mm. og kan tage endnu mere over
på kassereropgaverne for Jette.

Morten laver et sponsorstrategioplæg/opsamling på sponsorsnakken fra bestyrelsessøndagen og sender snarest.

Herrerne vil gerne stå for motionslokale:
Herrerne vil gerne lave et motionsrum i kælderen og vil bekoste/lave
det selv.
Hans tager det op med Brugerrådet – som vi forventer sikrer
godkendelse hos kommunen.
Når vi har godkendelse fra Brugerrådet, skal der opsættes nogle
regler fx:
Hvor gammel skal man være?
Hvem må få adgang (hvem sikrer at kun de rette har
adgang)?
Hvilke maskiner tillader vi? Osv.
Stine – fys fra Skibby vil vi hyre til at komme og lave instruktion.
Herrerne skal drive ovenstående selv og komme med oplæg til
bestyrelsen.
4. Strategiudvalget

kl.

5. Pr. og Kommunikation
kl. 19.30-20.00
Mail til alle spillerne m.m.
Opdatering af aktivitetskalenderen

Mail til alle spillerne m.m.:
Vi sender en opstartsmail ud til alle medlemmer nu inkl.
træningstider. Ligeledes reklameres der på Facebook.
Jette sender træningstider til avisen.
Aktivitetskalender:

6. Økonomiudvalget
kl. 20.00-20.15
Ny tøjleverandør - hvor langt er processen?
Ansøgninger fonde/puljer
Respons fra sponsorer
Aktiviteter i cafeteriaet

Der skal findes datoer på Spillerakademi og Trænerakademi.
Respons fra sponsorer:
Alle sponsorer har forlænget med 1 år (undtaget Kaiser Sport).
Jette er ved at sende kontrakter ud til underskrift.
Ansøgninger fonde/puljer:
Vi har endnu 3 ansøgninger ude der afventer svar:
Fonden for Sjællandske Medier
Toms Guldpuljen
Foreningspuljen – sommerpuljen
Ny tøjleverandør - hvor langt er processen?
Heinrich ikke tilstede. Jette undersøger.
Aktiviteter i cafeteriaet:
Turneringen starter først i weekenden uge 42.
D. 22. august har vi budt ind på målmandtrænerkursus kl. 10.00 –
15.00.
Madmor søges: Der skal bestilles mad – Lisa hjælper.

7. Spillerudvalget
Rekrutteringskampagne?

kl.20.15-20.30

8. Trænerudvalget
kl. 20.30-21.00
Træneroversigt - træningstider - trænermøde

9. Frivillighedsudvalget

kl.

10. Eventuelt

kl.

11. Næste møde

Rekrutteringskampagne?:

Træneroversigt - træningstider – trænermøde:
Vi fastholder træningstiderne som de har været lagt – dvs. damernes
tider ændres ikke. Jette orienterer Michael.

Bør vi kontakte kommunen ang. at aftenklubben netop er tirsdag og
torsdag og dermed rammer begge vores træningsdage? Det kan
medføre at vi mister teenagespillere da de skal træffe et valg ml. de
to tilbud. De andre sportsgrene i byen er jo ikke ramt på samme
måde.
Lisa tager en indledende snak med Trine/Ronny.
Onsdag d. 2. september kl. 19.00

