KHKS Håndbold – Dagsorden
Den 02.09.2020
Mødeleder: Jette

Kl. 19.00

Sted Cafeteriaet

Facilitator: Morten

Referent: Lisa

Møde nr. 8.2020
Distribueres til: Bestyrelsen
Deltagere: Heinrich, Lasse, Jørn, Morten, Jette, Lisa
Afbud fra: Marianne, Helle
Dagsorden
Tidspunkt
• Dagsorden/Referat/
- Opfølgning og godkendelse
2. Hovedpunkter
kl.

Aktivitetskalenderen skal opdateres
Trænerkontrakter - børneattester

Meddelelser/Forhandling

Navn

Termin

Aktivitetskalenderen skal opdateres
Trænerakademier mm. skal have sat
dato på snarest.
Heinrich laver plan for ungtræner og
trænerakademi – deadline 16.
september.

Henrich

16-09-20

Trænerkontrakter – børneattester
Helle er ikke tilstede så status udestår.
Vi skal sikre at vi har attester på alle
trænere – også de nye der er kommet til
i denne sæson.
Helle kan medbringe status på næste
møde.

Helle

30-09-20

Godkendt

Beslutning:
Vi indhenter fremover børneattester på
alle nye trænere og fornyer årligt på alle
trænerne.
Vi indhenter fremover også børneattest
på bestyrelsen/holdledere.
DVS ikke kun på trænere der træner
børn under 15 år og ikke kun ved
ansættelse (nu årlig fornyelse af
børneattest).
Men hovedfokus nu og her er at vi har
attester på alle børnetrænere der skal
være træner i sæson 20/21.
Herefter skal vi varsle til øvrige

trænere/holdledere/bestyrelse at vi nu
også indhenter børneattester på dem.
Skal i første omgang varsles ”blidt” på et
trænermøde og sidenhen skriftligt.

3. Orientering formanden
Kl.
Hallerne og renovering - orientering
Motionslokale - opfølgning

Hallerne og renovering – orientering
Der var møde mandag d. 31.08.20 med
politikere og foreningerne.
Mærsk har sagt nej – de har ikke penge i år.
Derfor skal der tages en politisk beslutning
om hvad der nu skal ske.
Der skal vælges ml. 2 modeller:
Enten arbejdes videre på et
tilpasset visionsprojekt og mere tid
vil gå før hallen bygges
Eller man bygger en 20x40 hal til 15
mio. relativ snart
Foreningerne gav umiddelbart tilsagn til at
de ønsker lidt mere ”vision” end blot en
20x40 hal
Hvis man vil videre med visionsprojektet, så
er det en forudsætning at det bliver en
selvejende institution på et tidspunkt.
En selvejende institution har mange fordele
for foreningerne – men vil også kræve
mange ressourcer af alle foreningerne og
det skal vi til at forholde os seriøst til.
Vil vi det? Det skal vi alle tænke over den
næste tid.
Motionslokale – opfølgning
I stedet for kælderen overvejes nu rummet
hvor banderne står oppe i hallen.
Vi afventer Brugerrådets beslutning.

4. Strategiudvalget

kl.

5. Pr. og Kommunikation

kl.

Vores strategi hedder 2020 – dvs. vi skal
nu til at kikke frem mod næste
strategimål. Der laves et oplæg.
Punkt blev ikke behandlet så
nedenstående er ”indsendt orientering”
– og altså ikke et referat fra mødet:
PR for rekruttering/opstart på Facebook
er lavet den sidste tid og fortsættes.
PR for nye herretrænere er lavet med FB

Morten

30-09-20?

opslag samt pressemeddelelse.
Vi laver også PR på FB for de andre nye
trænere der er ansat – hvis vi sendes
noget info om dem.
Sponsorer-sider på www.khks.dk
Der er nu oprettet en side under
”Sponsor” om Roskilde Kloakrenovering.
Lignende sider laves om øvrige.
Trænerhåndbog er sat op nu og næsten
færdig.

6. Økonomiudvalget
kl.
Ny tøjleverandør - Beslutning
Ansøgninger fonde/puljer - opfølgning

Medlemsrabat kontingentet – Helle
Frugtordningen – Beslutning- i gang?

Der skal laves budget nu for næste år –
og overvejes om vi skal gå over til at lave
budget 2-3 år ud i tid.
Vi skal til at påbegynde/forberede
regnskabsafslutning.
Lasse indkalder til møde.
Ny tøjleverandør - Beslutning

Fodbolden har god aftale med
KaiserSport føler de.
Best Sport som vi har fået tilbud fra kan
også levere den stribede trøje som
fodbolden bruger.
Fodbolden har møde i næste uge.
Lasse tager en snak med Anders fra
herreholdet – Anders er erfaren i tøj
indkøb.
Status er at vi skal have købt det
manglende spillertøj nu samt trænertøj
– uagtet om vi ikke er helt klar til at lave
en stor fælles aftale.
Frugtordningen – Beslutning- i gang?
Vi afventer med frugtordning pga.
Corona
Ansøgninger fonde/puljer – opfølgning:

Fonde – Jette har søgt:
(måske ikke noteret 100 % korrekt)
36.000 kr. til Corona hjælp (er tilkendt)
65.069 kr. til spillerakademi m.m. (er
tilkendt)

Lasse

36.000 kr. fra
Sommerhjælp/foreningspuljen
(de 20.000 er afsat til
styrketræningsmaterialer, 6250 kr. til 3
mdr. kontingents-frihed, 2500 kr. til
annoncering m.v.) (er tilkendt)
10.000 kr. til frivillig-fællesspisning (vi
har ikke fået svar endnu).
19.000 kr. SN-fonden (Trænerakademi)
(vi har ikke fået svar endnu)
16.450 kr. Tom´s Guldbarfond (søgt til
familielørdag, Håndboldens dag)
(vi har ikke fået svar endnu)

7. Spillerudvalget

kl.

Rekrutteringskampagne? Helle, Lisa
Håndboldskole i efterårsferien - Jette
8. Trænerudvalget
kl.
Træneroversigt - trænermøde

4000 kr. Pige-dag for U11-U15 (er
tilkendt)
Ej behandlet
Der skal være flere i trænerudvalget –
span of control er for stor ved 40
trænere”
Facebook grupper – Må holdene lave
egne endnu mere private grupper?
I princippet ønsker vi at gruppen er for
holdet – og ikke alle mulige andre.
Dvs. folk skal forlade gruppen hvis ikke
de er på holdet mere – og ellers må
trænere godt ”smide dem ud”.
Så bør der ikke være behov for mere
end en gruppe pr. hold – da KHKS
grupperne er private og ikke offentlige
(Håndbold fitness dog en undtagelse….
Der pågår dialog om ikke bare vi skal
ændre den til at være privat, så man
slipper for at have 2 grupper).
Michael Klintgaard spørger om han
stadig skal være materialeforvalter?
Ja tak ;o)!
Fælles trænermøde/spillermøde skal
planlægges.

9. Frivillighedsudvalget

kl.

Ej behandlet

10. Eventuelt

11. Næste møde

kl.

Info fra Hovedbestyrelse:
Oktoberfest kan ikke gennemføres pga.
Corona men i kontrakten med bandet
står at de skal have 45.000 kr. uanset.
Der søges nu om Corona kompensation.
Tilkendes kompensationen ikke,
overvejes at holde bare en lille
frivilligfest eller lign for at få bare lidt
penge ind.

30-09-2020 kl. 19.00 i cafeteriaet

