KHKS Håndbold – Dagsorden
Den 06.01.2021

Kl. 18.30

Sted Teams

Mødeleder: Jørn

Facilitator: Jette

Referent: Lisa

Møde nr. 01.2021
Distribueres til: Bestyrelsen
Deltagere: Jørn, Joen, Michelle, Morten Harms, Jette, Heinrich, Lisa, Matilde, Helle
Afbud fra: Lasse

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

Hvor er vi?
Hvordan kommer vi videre?
Bestyrelsesdag
Hvordan - hvornår – emner?

Meddelelser/Forhandling

Godkendt
Hvor er vi? Hvordan kommer vi videre?
Heinrich indkalder trænerne til et møde,
så ”temperaturen” kan tages – hvad sker
der på holdene og så der er lejlighed til at
trænerne kan inspirere hinanden til
hvordan man laver online
træning/fastholder spillerne.
Bestyrelsesdag
Er udskudt på ubestemt tid.

3. Orientering formanden
Diverse

Kl.

Hvordan – hvornår – emner?
Jørn, Joen, Jette, Helle og Heinrich sætter
sig i udvalg og snakker om hvad kan vi
forberede nu mht. opstart og andre ting.
Søndag kl. 16.00
Kameraer i hallerne:
Der sættes flere kameraer op nu i
hallerne for at tælle antal deltagere på de
forskellige tidspunkter af døgnet/dagene
da kommunen vil sikre at hallerne
udnyttes optimalt.
Vi skal sikre at vi har flest mulige i hallen
på alle hold – og hvis træning aflyses, så
skal trænerne huske at orientere de
andre trænere om det så andre kan
overtage haltiden.
Brugerråd:
Årsmøde for brugerrådet i Bramsnæsvig
hallen d. 27/1 kl. 19.00
HRØ Foreningsmøde:
Jette sender mail ud og så kan

Navn

Termin

interesserede give lyd hvis de vil med.

4. Trænerudvalget

kl.

Orientering – kommende sæson?
Børneattester

Der skal afholdes TUS – der skal lidt hjælp
til dette, så det ikke kun er HP.
Jette træder til.
Det virker til at de fleste trænere kører
videre i næste sæson.
U17: der er jo en del på efterskole. Vi
forsøger at samle dem når de kommer
retur og lave et hold. HP og evt. ny
træner er ved at lave handlingsplan.
Også vigtigt at vi har fokus på
drengerækken både hos de større og små
– holdene er for små.
Trænerkontrakter/børneattester:
Helle søger børneattester når hun
modtager en liste over trænerne
HP spørger Morten Vedel om han evt.
kan hjælpe med

5. Pr. og Kommunikation

kl.

Orientering

Hjemmesiden:
Trænerne og bestyrelse skal opdateres.
Lisa sender billeder til Michelle.
Pia/Borrevejle Grill skal ind på
hjemmesiden som sponsor.
Jette tjekker om hun har fået logo fra
Martin.

6. Økonomiudvalget

kl.

Orientering
Medlemsindberetning
Fondsansøgninger - opdatering

7. Spillerudvalget

Orientering

kl.

Ide om at lave klub historik på
hjemmesiden. Milepæle – jubilæer mm.
Medlemsindberetning:
Helle spørger Lone om hvordan man gør.
Frist 31/01-2021.
Fondsansøgninger:
20.000 kr. er også tilkendt fra Spar Nord
Fodbold har skaffet 184.000 kr.
Jette har skaffet 235.000 kr. så hun vandt
rødvin ;o).
Matilde kommer med i udvalget sammen
med Jørn og Jette.

Jørn er i bund med ind/udmeldinger og
Håndoffice.
8. Strategiudvalget

kl.

Emner til udvalget???
9. Frivillighedsudvalget

kl.

Juletræssalg og nytårskrudt

10. Eventuelt

kl.

Der er solgt krudt for ca. 346.000 kr. –
dvs. mindst ca. 160.000 kr. mere end
sidste år.
Juletræerne blev også udsolgt før tid i år
og 80 fik indsamlet juletræer efter jul.
Vi bør være bedre til at gennemgå
referaterne fra sidste gang.
Det ville være godt at få det medsendt
med den nye dagsorden inden det
aktuelle møde.
Aflønning af vagt til krudtsalg – Morten
spørger JP ang. dette og giver Helle
besked.

11. Næste møde

Vi glæder os til det kan lykkes at afholde
bestyrelsesdag – så vi kan blive rystet
sammen og have god tid til diverse
emner.
Onsdag d. 3. februar kl. 19.00 virtuelt.

Opgaver/projekter der behøves hjælp til:
Trænerudvalget
Trænerakademierne
Trænerkontrakter og børneattester
Trænersamtaler
Spillerudvalget
Rekrutteringskampagner
Specieltræning – Målmandstræning
Økonomiudvalget
Fordeling af opgaverne?
Sponsorudvalg???
Tøjudvalg??

PR. kommunikationsudvalget
Hjemmesiden – opdatering
Nyhedsbreve??
Beskrivelse af trænere, ledere og frivillige
Månedens hold – leder – træner???
Historik om klubben?
Frivillighedsudvalget
Skal der oprettes en støtteforening???
Strategiudvalget
Vores beredskab?
Personsager – trænere – forældre
Ulykker – vedr. f.eks. stævnedeltagelse
Andre opgaver/projekter
Styrketræningsrum
Materialerum i Kr. Hyllinge og Bramsnæsvig hallerne

