
 

KHKS Håndbold – Dagsorden 
 

Den 07.04.2021              Kl.  19.00            Sted: Lærerværelset Kr. Hyllinge Skole 

Mødeleder: Morten Facilitator:  Referent: Heinrich 

Møde nr. 04.2021 

Distribueres til: Bestyrelsen 

Deltagere: Jette, Morten, Helle, Joen, Heinrich, Matilde – Lasse & Michelle var med på Messenger 

Afbud fra: Jørn, Lisa 

    
Dagsorden                                           
Tidspunkt 

Meddelelser/Forhandling Navn Termin 

• Dagsorden/Referat/  
     - Opfølgning og godkendelse     
Referat fra sidste møde og 
dagsorden 

Dagsorden og referat er godkendt.   

2. Hovedpunkter                          kl.  
1. Plandisc beslutning 
2. Flere igangsættere 

   

3. Orientering formanden         Kl.          
1. Styrketræningsrummet 
2. Referat fra HB incl. Halprojektet 
3. Møde med HRØ omkring KHIF-
Cup 
4. Håndboldpas 
5. Deltaget i et sponsorkursus. 
6. Stikprøvekontrol 
foreningsfonden. 
7. Aktivitetskalenderen klar. 

1. Styrkerum er sat i rammer, vi har fået tilladelse til at 
bruge materialerumme i enden af hallen på samme 
side som omklædningsrummene. Mads fra HS er 
primus motor for at finde et antal maskiner/redskaber 
ligesom der er indkøbt div. Styrketræningsudstyr fra 
foreningens side. 
2. Halprojektet er i en meget kritisk face, bl.a. fordi 
KHIF Fodbold har smidt en ansøgning om en 
kunststofbane afsted til kommunen uden at orientere 
sig i organisationen.                                     Der er 
udarbejdet en indstilling til beslutning overfor 
politikkerne, således beslutningen kan træffes i løbet af 
april ’21 i kommunalbestyrelsen.  
3. Der er lavet et oplæg fra HRØ om, hvordan evt. 
stævne for senior i KHKS-regi den 19.+20. juni med en 
mindre betaling fra HRØ á la beach-afregning – vi må 
lave boder og finde sponsorer, og evt. tombola med 
præmier fra ikke afholdt sæsonafslutning. Bongo og JP 
er på med opkridtning af baner og opstilling af mål. 
Stævnet må afvikles under hensyntagen til corona-
restriktioner. 
4. I løbet af uge 17 tildeles alle frivillige og spillere et 
håndboldpas fra HRØ 
5. Jette har fået mange gode input på et sponsorkursus 
i DHF.  
a. Sponsorfolderen skal genoptrykkes 
b. der er kommet diverse idéer ind, som 
sponsorudvalget arbejder videre med (se pkt. 6.2) 
6. Materialer er til største del er indkøbt – og sent 
indkøb er dokumenteret overfor DIF/DGI 
foreningspulje. Indsendte kvittering og kommunikation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tovholdere 
for stævne: 
Morten 
Harms & 
Jette  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ser ud til at være accepteret af DIF/DGI som 
dokumentation. 
7.   Kalender er rundsendt sammen med dagens  

 
 
 

4. Trænerudvalget                     kl. 
1. Overblik over den nye sæson? 
2. Opfølgning Børneattester og 
kontrakter 
3. Tablets? Kan de bruges? 

1. Der er et par løse ender, men grundlæggende er de 
fleste hold besat med trænere. Der afholdes 
trænermøde – evt. fysisk udendørs – den 24. april fra    
kl. 10-12 
2. For sæsonen 20/21 er de stort set på plads. Derefter 
følger en ny runde – evt. digitalt; dette skal afklares 
mht. økonomi for en digital signatur. 
3. Tablets er købt – 3 stk. inkl. Cover. De virker efter 
hensigten. 

Tovholder: 
Heinrich 
 
Tovholder: 
Jørn K & 
Helle 

Forventet 
uge 15 

5. Pr. og Kommunikation          kl. 
1. Hjælp til sponsorflyers/brochure 

1. Sponsorudvalget skal have hjælp til genoptryk af 
sponsorflyer. 
a. Annemarie & Hans vil gerne hjælpe med at 
udarbejde en time-line om foreningens historie. 
b. Der mangler beskrivelser og billeder af trænerne – 
Michelle skriver til trænerne om selv at tage billeder og 
skrive et par ord. 
c. Skal der arbejdes videre med ’støtte-t-shirt’?  
-> Dette lægges over til tøjudvalget 
d. beslutning omkring Plandisc udskydes til næste b-
møde – forud ta´r HP kontakt til Tuse og inviterer til 
sparings-møde 
e. BORREVEJLE GRILL yder 10% rabat til KHKS 
Håndbolds medlemmer 

 
 
 
 
Tovholder: 
Michelle 
 
 
 
 
Tovholder: 
Michelle 

 

6. Økonomiudvalget                 kl.  
1.  Regnskabet 
2. Opstart af sponsorholdet og 
tøjholdet 
3. Søgt om coronahjælp 

1. Det har ikke kunnet lade sig gøre at få en status til 
dette b-møde. Vi forventer status til næste b-møde 
2. Tøjholdet: Dennis V., Rune K., Morten Harms, Anders 
Sølling udgør udvalget: 
- shorts og målmandstøj er købt og skal trykkes 
- støtte-t-shirt arrangeres -> Morten har en varm 
forbindelse 
b. sponsorholdet: består af Henrik Just (i en 
opstartsfase), Rune K. Helle & Jette (der skal formentlig 
suppleres med 1-2 personer, idet Karsten er hoppet 
fra) 
c.  der er møde på onsdag den 14.4.21 kl. 19:00            
Sponsorpakker og -strategi skal udarbejdes – evt. i 
forlængelse af tidligere oplæg fra Lasse – Lasse er 
inviteret/Jette indkalder. 

Tovholder: 
Helle 
 
 
 
 
 
 
 
Tovholder: 
Jette 

Næste b-
møde 
5.maj 

7. Spillerudvalget                      kl. 
1. Skal vi arbejde på at få 
aktiviteter i gang i sommerferien? 
2. Opstartsarrangement. 
3. Rekrutteringsplan for den 
kommende sæson. 

1. Lejre Kommune ønsker at afvikle sommeraktiviteter – 
skal vi byde ind med aktiviteter? 
 - der er positiv stemning for at vi får motiveret et antal 
trænere med fokus på UTA-deltagere 
- tiltagene kan ses i et rekrutteringsøjemed 
2. Der skal findes en tovholder og en gruppe til 
opstartsarrangement, som er planlagt til den 21./22. 
august. 
Navne i spil: Helle, Matilde, Pernille, Lisa dagsorden.  
3. Aktiviteter på skolerne: Helle har lagt billet ind på Kr. 
Hyllinge skole – Tina A (U9-træner) sidder i 
skolebestyrelsen i Bramsnæsvigskolen. 

 
 
 
 
 
 
Tovholder: 
Helle 

 

8. Strategiudvalget                    kl.  
1. Skal vi bede strategiudvalget om 
at arbejde på en plan for 
digitalisering af klubben?  
2. Vores beredskab  

1. HP kontakter Tuse for at afklare, om de kan 
være sparringspartner i vores overvejelser 
om en mere digital forening. 

2.  Strategiudvalget indkaldes til møde om vores 
beredskab, hvor Lasse skal være en del af 
teamet 

Tovholder: 
Heinrich 
 
Tovholder: 
Jette 
 

Ultimo 
april ’21 
 
Ultimo 
april ’21 
 



 

3.  Fremtidens forening 3. Strategiudvalget indkaldes til at drøfte en 
plan for, hvordan vi får genbesøgt vores 
strategiplan, som er udløbet 19/20 

Tovholder: 
Jette 

Ultimo 
april ’21 
 

9. Frivillighedsudvalget            kl.  Intet nyt.   
10. Åben for tilføjelser Input fra Lasse: 

Om halprojektet: 
- Kommunen og LOA står tilsammen for 

en økonomi på kr. 30 mill. til et 
faseopdelt projekt, hvor der er fokus på 
en 20X40 hal, men der arbejdes på at få 
visionsprojektet realiseret. Det er nu op 
til kommunens administration at få 
udskrevet projektet og der kan forventes 
en byggestart før kommunalvalget.  

Om hallen: 
- Der er ryddet op og gjort klar til 

omrokering af rummene i og omkring 
cafeteria/håndboldrummet   

 

  

11. Eventuelt                             kl.  
 

- Hvem skal sidde i et evt. referencegruppe i 
byggeprocessen? 

- Det forventes at der afholdes Oktoberfest 
den 13. november ’21. 

- KHKS Håndbold har lovet 10-15 hjælpere 

Jette 20. april 
’21 

12. Næste møde 
 

05.05.2021 kl. 18:00 m/mad fra Pia, Borrevejle Grill -                                         
i Lærerværelset på Kr. Hyllinge Skole 

Jette  

 


