
 

KHKS Håndbold – Dagsorden 
 

Den 05.05.2021              Kl.  18.00            Sted: Mødelokalet i kælderen 

Mødeleder: Helle Facilitator: Jørn Referent: Lisa 

Møde nr. 05.2021 

Distribueres til: Bestyrelsen 

Deltagere: Helle, Lisa, Matilde, Heinrich, Jørn, Joen, Lasse, Morten, Jette 

Afbud fra: Michelle 

  
Dagsorden                                           Tidspunkt Meddelelser/Forhandling 
• Dagsorden/Referat/  
     - Opfølgning og godkendelse     
Referat fra sidste møde og dagsorden 
OPDATERING FRA SIDSTE MØDE. 

Fremover skal der i dagsordenen indsættes ”Status fra 
Hovedbestyrelsen” som fast punkt 
Ansvarlig: Jette 
Termin: Inden næste møde 
 
Referat fra sidste måde godkendt.  
 
OPDATERING FRA SIDSTE MØDE: 
Træningstider: 
Er lagt indtil sommerferien. Blev planlagt sammen med trænerne på 
lørdags-trænermøde.  
 
Digital signatur: 
Der er behov at få genopfrisket priser mm. da det er gået i glemmebogen 
hos os alle.  
Ansvarlig: Helle skaffer priser så beslutning kan tages 
Termin: Inden næste møde 
 
Plandisc: 
Heinrich har ikke snakket med Tuse, men flere i bestyrelsen har leget en 
lille smule med det og synes umiddelbart at det er lidt for omstændeligt. 
Beslutning: Vi går ikke videre med Plandics  
 
Hjemmeside: 
Michelle er i gang med at indhente tekster og billeder fra trænerne.  
 
Tidslinien: 
Hans har lavet det første og er godt i gang.  
 
Opstartsarrangement: 
Trænerne mener at der er for mange fester, konfirmationer mm. i 
august/september, så umiddelbart skal der ikke planlægges noget større 
opstartsarrangement pt. 
 
Strategiudvalg/beredskab/strategiplan: 
Jette har kort vendt det med Lasse. 
Action: Der skal arbejdes videre med det – også på bestyrelsesweekend.  



 

 
2. Hovedpunkter                          kl.  
Bestyrelsesweekend/dag 
Spillertøjet (endnu en sæson eller nyt) 

Bestyrelsesweekend/dag: 
Lørdag d. 5. juni bliver det – med overnatning til søndag for dem der 
lyster. Sandsynligvis med program søndag til frokosttid/tidlig 
eftermiddag ligesom sidst.  
Ansvarlig: Lisa søger efter sommerhus.  
 
Spillertøj: 
Der har været møde i sponsorudvalg – Rune fra Kirkevej deltog, Henrik 
Just, Lasse, Jette, Helle m.fl.  
 
Pt. er der masser af spillertøj og det sidste år er tøjet næsten ikke blevet 
brugt. Dvs. sponsorerne har betalt for et år hvor tøjet næsten ikke har 
været brugt.  
Beslutning: Vi orienterer sponsorerne om at vi fortsætter med tøjet i 
sæson 2021/22 og de kan vælge at betale lidt for det eller lade være.  
 
Spillertøjet har under Corona været med spillerne hjemme. 
Trænerne er ved at få det indhentet tilbage til taskerne. 
Trænerne skal prøve tøjet på spillerne og melde retur om de mangler 
noget til Helle. Det vil være en god ide at oplyse dem om hvad der er 
udleveret i taskerne i sin tid, så de kan lave kontrol op imod det (Helle 
har lister).  
Ansvarlig: Jette og Helle – igangsættes snarest 
 
 

3. Orientering formanden         Kl.          
Dameafdelingen 
Opstart indendørs – testcenter 
Oprydning i hallen 
KHIF-Cuppen? 
Møde med Rema1000 og min nabo 

Dameafdelingen: 
9-12 damer fra HSG har henvendt sig da de ikke har nogen træner. De 
har besluttet at de gerne vil flytte til KHKS. Jette har været i dialog med 
HSG der er indforstået.   
 
Opstart indendørs – testcenter 
Problematisk at træne håndbold samtidigt med at der er opsat hegn inde 
i hallen. 
Farligt for spillerne at ramle ind i hegnet. 
Farligt for dem der skal testes mht. at få bolde i hovedet.  
Jette har haft skrevet til ”nogen” men pt. har ingen rigtig svaret. Vi må 
fortsætte med at gøre opmærksom på det, her og der, hvor vi kan og 
håbe at regionen/kommunen finder en bedre løsning.  
 
Oprydning i hallen 
Er gennemført. Rummet til styrketræning er tømt og klar til at blive 
indrettet.  
Herreholdet har bolden på opgaven.  
 
KHIF-Cuppen 
Weekenden d. 19-20. juni 
Vi er ikke arrangør. Vi lægger baner og frivillige til, fx bespisning mm.  
Cafeteria udvalget har lovet at stå for mad.  
 
Møde med Rema1000 og min nabo 
Vi får 10.000 kr. via Rema1000. 
Evt. også mulighed for lidt sponsering i forbindelse med cuppen.  



 

 
Jettes nabo (….og Husven ;o)  har eget firma og vil evt. gerne være 
sponsor.  
 
Halprojektet: 
Ny hal er nu en realitet – sandsynligvis færdig efter sommerferien 2023. 
Mødested er ikke med i denne plan. Dette giver udfordringer i forhold til 
fx at få penge fra LOA mm. så man påtænker et møde med borgmesteren 
for at få anskueliggjort dette og få afklaret hvordan man kommer videre.  
 
 

4. Trænerudvalget                     kl. 
Trænermødet 
Sommertræning 

Trænermødet: 
Nogenlunde bemanding på alle holdene og sommertræningsplan er lagt.  
Oprykning til nye hold er netop sket/i gang. 
 
Holdene er ved at tilmelde sig til beach mm.  
 
Next step er at få lagt træningstider for sæson 2021/22. 
 
Sommertræning i sommerferien for kommunens børn/unge: 
Heinrich og Matilde har haft snak.  
Matilde tager fat i nogle fra Ungtrænerakademiet, U17 spillere m.fl. til at 
stå for det/undervise.  
 
Vi forestiller os at tilbyde at vi laver aktivitet en gang om ugen – gerne 
tirsdag.  
 
 

5. Pr. og Kommunikation          kl. 
Sponsorfolder? 
Opdateret coronarestriktioner? 
 

Tidslinie: 
Er som sagt i gang ved Michelle/Hans 
 
Sponsorfolder: 
Er det en god ide med en sponsorfolder? 
Ingen beslutning som sådan taget men umiddelbart tvivl om hvorvidt det 
er value for money. Vores sponsorer er lokale, kender os og vil nok bare 
lægge folderen i skuffen under at bruge lang tid på at nærlæse dem. 
 
Måske en bedre ide at vi får defineret sponsorpakker og få dem trykt på 
bagsiden af sponsorkontrakterne sammen med en kort sælgende 
beskrivelse om hvem vi er og hvad vi bidrager med til lokalsamfundet 
mm.  
Så kan dette fungere som reklame/faktablad også når man er i dialog 
med en evt. ny sponsor.  
 
Når pakker og koncepter er mere på plads i sponsorudvalget, så kan de 
også lægges på hjemmeside og man kan henvise dertil. Vil være 
nemmere at opdatere løbende end en trykt folder.  
 
Opdateret Corona restriktioner: 
Vi forsøger løbende at orientere om det vigtigste til trænere og 
medlemmer via FB.  
Samt udskifte link på hjemmesiden til sidste nyt fra DHF når der sker 
opdateringer.  



 

 
 

6. Økonomiudvalget                 kl.  
Regnskabet gennemgås – målt op på 
budgettet. 
Udbetaling af trænergodtgørelse 
Møde i sponsorudvalget 
 

Regnskabet: 
Er ikke 100% færdig som beskrevet i Jannes mail af 5. maj.  
Regnskabet/status blev kort gennemgået.  
 
Godtgørelse – der mangler at blive udbetalt ca. 36.000 kr.  
 
Regnskabet ser positivt ud – med overskud.  
 
Marco Polo mangler at betale 2 rater – total 6000 kr.  
Ansvarlig: Lisa hører Henrik om han har kontrakten og vil rykke Marco 
Polo. 
Herefter skal det besluttes om vi afskriver beløbet hvis de ikke vil betale.  
 
 
Udbetaling af trænergodtgørelse 
Joen og Jørn har indtil nu lavet et super arbejde og har lovet at fuldføre i 
samme stil ;o) 
 
Møde i sponsorudvalget 
Der har været møde i sponsorudvalg – Rune fra Kirkevej deltog, Henrik 
Just, Lasse, Jette, Helle m.fl.  
 
Der skal findes 1-2 person mere – helst nogle der vil stå for 
driftsdelen/administrationen, kan udvikle pakkerne/koncepterne, følge 
op på kontrakterne, hvornår de udløber, at vi lever op til dem mm. 
 
Der er umiddelbart frivillige kræfter nok til det opsøgende/salgsdelen af 
arbejdet men de skal have administrativ back up.  
 
Bestyrelsen bør komme med rammerne til udvalget.  
Ansvarlig: Skal besluttes på bestyrelsesweekenden.  
 
 
Vedr. krudtsalg, juletræssalg og andre fællesaktiviteter med andre 
afdelinger: 
Problematisk at KHKS hæfter for indkøb af krudt mm.  
Beslutning: Bestyrelsen ønsker at sådanne aktiviteter fremover flyttes 
direkte over under Hovedforeningen.  
Ansvarlig: Jette og Lasse skal vende dette med Hovedforeningen snarest 
 
 

7. Spillerudvalget                      kl. 
Oprydning i håndboldrummet m.m. 
Rekruttering af spillere – tilskud? 

Rekruttering af spillere – tilskud? 
Kommunen har afsat 750.000 kr. til aktivering af unge mennesker, som 
kan søges hvis vi har et konkret rekrutteringsformål.  
Men også oplagt at søge til anlæggelse af beachbaner – da et af 
kriterierne er at det meget gerne må være til udendørs aktiviteter.  
3 baner ved siden af hinanden vil sikre at man på den modsatte led fx 
også kan bruge banen til fodbold mm. 
Skolen og folk i fritiden kan også bruge banerne.  
Ansvarlig: Lisa – undersøger mere om hvordan/hvornår der kan søges.  
 



 

Ansvarlig: Lasse – at melde i forbindelse med halprojektet at vi ønsker 
plads til beachbaner. 
 
 
 

8. Strategiudvalget                    kl.  
Se vedhæftede oplæg fra tidligere 
Beredskabsplan 
 

Ikke drøftet 

9. Frivillighedsudvalget            kl.  
 

Ikke drøftet 

10. Eventuelt                             kl.  
 

Vi vil virkelig gerne have beachbaner af flere årsager: 
- Skånsomt underlag og så tør man hoppe højt og kaste sig ned 
- Mulighed for at afveksle fra haltræningen 
- Mulighed for mere træningstid (jo nærmest som en extra hal) 
- Fastholdelse – spillerne vil synes det er sjovt 
- Træning til beachstævner mm. som medlemmer virkelig er vilde 

med (fastholdelse) 
- Kan bruges til events for medlemmer og til rekruttering 
- Kan bruges også af de andre foreninger (hvis vi får 3 baner ved 

siden af hinanden så kan de på langs bruges til fodbold) 
- Coronavenligt at træne ude 
- Kan bruges af skolen 
- Kan bruges af folk privat i fritiden 
- Kirke H mangler aktiviteter for de unge i deres fritid 

 
Økonomisk bør det være muligt at rejse pengene. 
Vi har helt sikkert lokale der gerne vil støtte med: 

- Penge (projektsponsorat) 
- Maskiner 
- Arbejdskraft 

11. Næste møde 
 

Bestyrelsesweekenden d. 4-5. juni 

 


