
 

KHKS Håndbold – Dagsorden 
 

Den 28.10.2020              Kl.  18.00            Sted Cafeteriaet 

Mødeleder: Heinrich Facilitator: Lasse Referent: Lisa 

Møde nr. 10.2020 

Distribueres til: Bestyrelsen 

Deltagere: Jette, Lisa, Helle, Lasse, Morten, Helle 

Afbud fra: Marianne, Jette, Michelle 

 

    
Dagsorden                                           
Tidspunkt 

Meddelelser/Forhandling Navn Termin 

• Dagsorden/Referat/  
     - Opfølgning og godkendelse     

Godkendt    

2. Hovedpunkter                          kl.  
Coronaberedskab 
Generalforsamlingen  
Hvordan afholder vi den??? 
 

Coronaberedskab: 
Kampe: 
Gik fint i søndags.  
Der skal være 2 Corona vagter og 2 til 
dommerbord.  
Udfordring med forældre der kommer 
alligevel.  
Vi åbner derfor for at vores eget 
hjemmehold også må komme med 20 
personer ligesom udeholdet.  
Vi skal have en liste dagen før med 
navne så vi kan tjekke at det er de 
rigtige der kommer.  
 
Træning: 
Det skal pointeres overfor trænerne at 
de efter træning skal evaluere/strække 
ud i cafeteriaet eller gymnastiksalen.   
 
Vi skal gentagende huske at begrænse 
tilstedeværelse i hallen.  
 
Cafeteriaet kan bruges som ekstra rum 
fx til opvarming/styrketræning.  
 
Generalforsamlingen: 
Lørdag d. 21. november  
Vi afholder det fysisk enten i cafeteriaet 
eller gymnastiksalen med afstand og 
stolerækker med ansigt samme vej. 
 
Marianne stiller ikke op.  
Morten stiller ikke op.  
Jørn stiller op igen.  
 

  



 

Vi har brug for 3 nye – gerne med 
håndboldfaglighed og/eller 
ledelseserfaring.  
 
Vi skal have erstatning for Morten og 
der er en plads åben, som vi bør prøve 
at få besat.  
Samt vi skal have en ny suppleant for 
Marianne.  
 
Der er forslag til nye 
bestyrelsesmedlemmer: 
Arne Hansen, Lars Dalsgaard, Gert, 
Jimmie,  
 

3. Orientering formanden         Kl.                                      
Der er virtuelt møde kl. 18.00-19.00 
med HRØ om de nye restriktioner.  
EN BØR DELTAGE HERFRA – Morten 
eller HP? 

Virtuelt møde – HRØ: 
Vi deltog ikke - vi klæder os på ud fra 
det referat som vi forventer at modtage 
efter mødet. 
 
Orientering fra KHIF 
Klubberne og hovedforeningen er 
velbeslåede efterhånden.  
Vi får ca. 20-25.000 kr.    
Målet er ca. 300.000 i egenkapital til 
buffer til krisetider enten hos 
hovedforeningen eller hos klubberne, så 
hånden kan holdes under hvis 
nødvendigt.      
 
Halprojektet:  
Lasse fortalte om processen for 
halprojektet. Der er tvivl om KHIF har 
taget alle afdelinger i ed omkring evt. at 
omdanne hallerne til en selvejende 
instituation og en evt. flytning af 
fodbold og tennis op til hallen. Det 
forventes at det tages op i 
hovedbestyrelsen meget snart. 
Lasse søgte vores holdning til det. 
Der er overvejende tilslutning til 
det, men nogle var lidt skepsis for 
at flytte det hele op til hallen.  
                         

  

4. Trænerudvalget                     kl. 
 

Har ansat Karsten Eriksen som træner 
på U11 drenge efter Reno holder pause.  
U17 piger har været samlet i 
efterårsferien. Det vil de gøre igen i 
juleferien for at få kontakt med de piger 
som er på efterskole. Kenneth Hansen 
var der og træne dem. Det var de 
meget begejstret for.  
Ungtrænerakademierne starter op på 
lørdag. 12 nye er tilmeldt.  

  

5. Pr. og Kommunikation          kl. 
 

Intet.   

6. Økonomiudvalget                 kl.  
Gennemgang af regnskabet 
Budget for kommende regnskabsår 
Indkøb af trænertøj m.m. 

Regnskabet er stort set færdigt. Det 
endelige regnskab vedhæftes her 
sammen med referatet. Der er overført 
en del fondsmidler til næste år, da vi 
ikke har kunnet bruge pengene i det 

  



 

gamle regnskabsår. Det ser rigtig godt 
ud. Et mindre underskud. Det er meget 
godt gået. 
Budgettet blev ikke gennemgået, da vi 
havde det med på sidste møde. 
Tøjet er kommet hjem. Jette skal have 
talt med Henrik Ambjørn og Lasse skal 
have talt med Henrik Just omkring tryg 
af tøjet. 

7. Spillerudvalget                      kl. 
 

Der blev afholdt håndboldskole i 
efterårsferien. Desværre ikke så mange 
af vores egne spillere med. Det skal der 
gøres noget ved til næste år. Men det 
gik rigtig godt. 

  

8. Strategiudvalget                    kl.  
 

   

9. Frivillighedsudvalget            kl.  
 

De er ved at planlægge juletræssalg og 
krudt salg. Morten fortsætter med at 
rekruttere frivillige til disse opgaver.  

  

10. Eventuelt                             kl.  
 

   

11. Næste møde 
 

   

 


