
 

KHKS Håndbold – Dagsorden 
 

Den 03.02.2021              Kl.  19.00            Sted Teams 

Mødeleder: Joen Facilitator:  Referent: Jette 

Møde nr. 02.2021 

Distribueres til: Bestyrelsen 

Deltagere: 

Afbud fra:  

 

    
Dagsorden                                           Tidspunkt Meddelelser/Forhandling Navn Termin 
• Dagsorden/Referat/  
     - Opfølgning og godkendelse     
Referat fra sidste møde og dagsorden 

Ingen kommentarer 
Godt referatet var sendt med 
dagsordnen. 

  

2. Hovedpunkter                          kl.  
1.Værktøj til rekruttering af flere frivillige 
2. Hvilke aktiviteter skal der satses på i den 
nye sæson? 
3. Trænerkontrakter og børneattester 
4.Plan for den nye sæson? 
5.Håndboldskole i sommerferien??? 

1.Michelle havde indhentet tilbud fra plandisc. Vi 
blev enige om at Michelle og Jette finder ud af 
hvilke behov vi har og hvor mange ”brugere” der 
er behov for. Og så skal vi benytte os af en gratis 
prøvetid. 
2.Blev ikke taget op. Det venter vi med 
3. Jørn og Joen meldte sig til at lave denne 
opgave. 
4. Tages op i træner- og spillerudvalget. 
5. Der var delte meninger om det. Det punkt tages 
også op i Træner- og spillerudvalget. 

  

3. Orientering formanden         Kl.          
1.JP og Anja kobberbryllup 8.2.2021 
2.Oprydning i bolde 
3Bestilling af materialer 
4.Hovedgeneralforsamlingen 28.01.                             
5.Spurgt om vi vil holde et udendørs 
seniorstævne 

1.Jette køber en gave fra klubben til dem 
2.Rune og Jette har gennemgået alle bolde. Der er 
omkring 60 bolde som skal renses. Rune fordeler 
bolde til dem som melder sig. Jette laver et opslag 
op om det. Vi skal først se om der er nogle som 
melder sig som renser, uden at få penge for det. 
3.Der er stadigvæk ikke kommet nogle varer. Jette 
har rykket for det. Mailen var blevet overset hos 
Inoplay. 
4.Lasse orienterede om 
hovedgeneralforsamlingen. Ib går af til næste år. 
Der bliver udbetalt et større beløb i 
aktivitetstilskud til afdelingerne. 
5.Spørgsmålet tages op i spiller- og 
trænerudvalget. Alle var positivt stemt for det. 

  

4. Trænerudvalget                     kl. 
Trænersamtaler 
Overblik over den nye sæson? 

Trænersamtalerne er nu afsluttet. Stort set alle vil 
gerne fortsætte. Det kan dog blive et problem at 
næsten alle gerne vil rykke op med spillerne, så 
det bliver en udfordring og sætte trænerteamene 
til den kommende sæson. Ellers ser det fint ud.  

  

5. Pr. og Kommunikation          kl. 
 

Der blev spurgt om der bliver lavet en historisk 
tidslinje. Jette lovede at tage fat i Hans og AM for 
at spørge om de har lyst til at stå for det. 

  



 

6. Økonomiudvalget                 kl.  
1.Medlemsfrem- eller tilbagegang 
2.Indkøb af trænertøj m.m. 
3.Opfølgning på kontingentbetaling 
4.Sponsorudvalg 

Helle har taget ”orlov” fra kassererposten indtil 
videre. Jette fortsætter med at betale regninger 
indtil Heller melder sig klar igen. 
1.Vi er nu den 2. største afd. I KHIF. Fedt vi er gået 
frem. Vi skal bruge lidt tid til at ”nørde” over 
tallene. Det vil spiller- og trænerudvalget gå i gang 
med. 
2.Trænertøjet mangler bare at blive trykt.  
3.Jørn havde undersøgt om det kan lade sig gøre 
at udskyde kontingentbetalingen i 3 mdr. Det kan 
det godt. Det skal dog undersøges om det kan få 
indflydelse på medlemsindberetningen. 
Der skal også ske en opfølgning på de spillere, 
som tog imod den gratis periode på 3 mdr. 
4.Jette har talt med nogle trænere, som gerne vil 
indgå i et sponsorudvalg. Det drejer som om 
Karsten og Rune Kaae.  

  

7. Spillerudvalget                      kl. 
 

Ikke noget   

8. Strategiudvalget                    kl.  
Vores beredskab 
 

Går videre til næste møde   

9. Frivillighedsudvalget            kl.  
 

Det gik rigtig godt med juletræssalget og 
krudtsalget. Der bliver formentlig omkring 45 tkr. I 
overskud til hver afdeling. Det er dælme godt gået 

  

10. Eventuelt                             kl.  
 

   

11. Næste møde 
 

3. marts 2021   

 


