KHKS Håndbold – Dagsorden
Den 30.09.2020
Mødeleder: Lasse

Kl. 18.30

Sted Cafeteriaet

Facilitator:

Morten

Referent: Lisa

Møde nr. 9.2020
Distribueres til: Bestyrelsen
Deltagere: Jørn, Morten, Heinrich, Lisa, Jette, Helle, Lasse
Afbud fra: Marianne

Dagsorden
Tidspunkt
• Dagsorden/Referat/
- Opfølgning og godkendelse
2. Hovedpunkter
kl.
Coronaberedskab
Generalforsamlingen

Meddelelser/Forhandling

CORONA – HJEMMEKAMPE:
Ved alle hjemmekampe er vi nød til at:
1-2 mand planlægger kampdagen en uge før.
Reglerne er:
Max 50 i hallen og max 500 på en dag.
Max 35 i cafeteriaet.
Der er krav om at vi på vores hjemmeside har information
omkring hvordan reglerne er i vores hal ved vores kampe. Dvs.
vi skal lave et generelt skriv om:
Antal tilskuere med fra hvert hold
Indgang/udgang
Omklædning
Antal i hallen totalt
m.m.
Jørn vil gerne sende samme information ud til udeholdene pr.
mail.
På selve dagen gøres:
- skilte med regler
- sættes sprit op
- tællere i døren
- rengøring i omklædning/generel afspritning af dørhåndtag
mm.
- lufte ud i hallen
Beslutning:
Omklædning er lukket
Holdet må max komme med 20 pers.
En halv time ml. hver kamp til opvarmning i hallen
Færdige hold har 10 minutter til at forlade hallen

Navn

Termin

-

-

Cafeteriaet er bufferrum
Holdet skal forlade holdet umiddelbart efter kampen
(evt. udstrækning i cafeteria for udehold og
gymnastiksalen for hjemmehold)
Der vil være 2 personer i et Corona beredskab

CORONA – TRÆNING I HVERDAGEN
Morten laver et skriv til trænergruppen og Facebook
grupperne.
CORONA – KAMPE PÅ HVERDAGE
Indenfor træningstid
Samme regler som for hjemmekampe
Pt. er træningskampe ikke tilladt af os – selvom de er tilladt af
HRØ.
FORÆLDREMØDER:
Kan ikke gennemføres pga. Corona.
Skal vi lave en video – en mail eller lign?
Fx sætte en deadline hvor forældre/spillere inden da skal sende
spørgsmål/kommentarer mm.
Efter denne dato udsendes ”forældremøde” pr. mail – altså en
skrivelse med de info, der normalt ville komme på et
forældremøde.
Dvs. trænerne og bestyrelse skal sammen samle deres
respektive info til en fælles skrivelse.
GENERALFORSAMLINGEN:
21. november
Alle på valg skal asap tilkendegive hvis de IKKE ønsker genvalg.
HP - ja
Jette – ja
Morten – måske
Michelle - ?
Marianne - ?
Dirigent – Peter? Jette spørger
Udvalgsformændene skal som normal holde en status/miniberetning.
3. Orientering fra formanden
Kl.
Ny kampagne fra DIF
Nye møder vedr. den nye hal

Ny kampagne fra DIF
Kampagne ang. krænkelser.
Skal vi på sigt lave en handlingsplan for hvordan vi vil agere hvis
en sådan situation opstår hos os? Kan også handle om fx
selvmord og andre kriser – og ikke kun krænkelser.
En overordnet plan for hvordan man håndterer noget uventet.
Helle og Lasse har erfaring i lign.
Nye møder vedr. den nye hal
Der var møde i mandags. Man overvejer at dele projektet op i
faser.

Evt. som selvejende institution.
4. Strategiudvalget
kl.
5. Pr. og Kommunikation

Intet

kl.

Der arbejdes med hjemmesiden blandt andet er der lavet
sponsorsider, indhentes tekster til beskrivelser af trænere/hold
mm.
T-shirts og diplomer fra Sidste Hj.kamp droppes.

6. Økonomiudvalget
Trænerkontrakter og
børneattester
Budget for kommende
regnskabsår
Indkøb af materialer

kl.

Trænermanual er færdig.
Møde i økonomiudvalget:
Der var møde forleden i udvalget hvor opgaver mm. blev
fordelt.
Håb om at få bemandet et sponsorudvalg og et tøjudvalg efter
generalforsamlingen.
Økonomien ser god ud.
Trænerkontrakter og børneattester
Helle og Heinrich arbejder sammen om en proces.
Budget for kommende regnskabsår
Forslag er sendt ud – det skal godkendes på næste BM.

Indkøb af materialer
Indkøb for penge fra fondsmidlerne skal købes – Heinrich er på
opgaven for nogle af pengene.
Heinrich er ved at indkøbe 2 motionscykler.
Heinrich indkøber 2-3 rebounder
Anders fra herreholdet bestiller tøj – PUMA.
7. Spillerudvalget
kl.
Håndboldskole i efterårsferien –
Jette

Håndboldskole:
19 er tilmeldt
DGI har sendt 4 siders info om Corona som klubber skal
forholde sig til og sendes til forældrene.
Emilie skal kun forholde sig til selve håndboldsskolen – andre
skal håndtere praktikken omkring frokost, afspritning mm.

8. Trænerudvalget
Trænere – trænermøde

kl.

Datoer mm. for akademier er ved at blive fastlagt.

9. Frivillighedsudvalget

kl.

Intet pt. pga. Corona

10. Eventuelt

kl.

Hovedforeningen:
Økonomien er nu langt bedre så der vil komme penge tilbage
til afdelingerne.
Lisa prøver at lave en kontaktformular til hjemmesiden som

folk kan bruge til udmeldelse så vi får logget udmeldelserne og
kan samle historikken et sted (trække ud i en rapport).

11. Næste møde

Skal vi kræve at trænerne fører afkrydsning i appen Klubmodul
?– både pga. Corona så vi ved hvem der har været til træning
og så det bliver meget synligt for trænerne hvis der er spillere
der ikke er tilmeldt/har betalt kontingent.
Onsdag d. 28-10-2020 kl. 19.00

