
	

KHKS Håndbold – Dagsorden	
	

Den	25.11.2020														Kl.		18.30											Sted	Cafeteriaet	

Mødeleder:	Jørn	 Facilitator:	Jette	 Referent:	Lisa	

Møde	nr.	11.2020	

Distribueres	til:	Bestyrelsen	

Deltagere:	Jette,	Lisa,	Jørn,	Morten	Harms	Larsen,	Joen,	Lasse,	Heinrich	

Afbud	fra:	Matilde,	Helle,	Michelle	

	

	 	
Dagsorden                                           
Tidspunkt 

Meddelelser/Forhandling 

• Dagsorden/Referat/  
     - Opfølgning og godkendelse     

Godkendt 

2. Hovedpunkter                          kl.  
Konstituering efter generalforsamlingen 
Se nedenfor. 

Se nedenfor i dette dokument.  

3. Orientering formanden         Kl.                                      
Diverse 

Vi skal finde en afløser til at lave Corona 
vagtplan/dommerbord for hjemmekampe i stedet for 
Morten Vedel – i hvert fald indtil jul.  
Joen gør dette.  
 
Der er U9 stævne d. 6. december om formiddagen.  
Der kommer 4 hold og hvert hold må have 12 personer 
med (heraf er de 7 spillere).  
Vi tillader dog at vores egne U9 hold må tage forældre 
med til at sidde i gym.salen og se på kampe. 
 
Om eftermiddagen er der alm. turneringskampe – her må 
hvert hold have 20 personer med i alt.  
 
 
Vi fastholder onsdag som mødedag i bestyrelsen.   
 
 
Vi laver en bestyrelsesdag i januar hvor vi genbesøger 
vision, mission, strategier mm.  
 
Digital signatur – det er desværre ikke på plads endnu. 
Dvs. trænerkontrakter skal være på papir, scannes ind og 
makuleres.  
 
 
 

4. Trænerudvalget                     kl. 
Orientering 

Intet nyt  

5. Pr. og Kommunikation          kl. 
Orientering 

Intet nyt 

6. Økonomiudvalget                 kl.  
Orientering 

Vi skal have et tøjudvalg til indkøb af nyt spillertøj til alle 
hold.  
Rune Lund Christensen, Dennis Valente og Morten Harms 



	

Larsen har meldt sig. 
7. Spillerudvalget                      kl. 
Orientering 

Intet nyt 

8. Strategiudvalget                    kl.  
Se vedhæftet  

Intet nyt 

9. Frivillighedsudvalget            kl.  
Juletræssalg og nytårskrudt 

Kører fint med at besætte vagter.  

10. Eventuelt                             kl.  
Orientering om halprojektet ved Lasse 

Stadig snak om hvorvidt fodbold/tennis skal flyttes op til 
skolen/hallen eller ej.  
Vi har meldt ud at dette i hvert fald ikke må forsinke 
halprojektet.  

11. Næste møde 
 

Onsdag d. 6. januar 2021 kl. 18.30 med mad 

	

Konstituering	 Navn	
Formand 
 

Jette Brøndsted Weichardt 
 

Næstformand 
 

Jørn Funch	Kofoed 

Kasserer 
 

Helle Schou Fischer 
 

Trænerudvalgsansvarlig 
 

Heinrich Papke 
 

Spillerudvalgsansvarlig 
 

Jørn Funch	Kofoed 

Pr.- Komm.udvalgsansvarlig 
 

Michelle Hansen 
 

Økonomiudvalgsansvarlig 
 

Lasse Evald Hansen 
 

Frivillighedsudvalgsansvarlig 
 

Morten Harms Larsen 
 

Strategiudvalgsansvarlig Jette Brøndsted Weichardt 
 

	


