
 

KHKS Håndbold – Dagsorden 
 

Den 06.10.2021              Kl.  19.00            Sted: Mødelokalet hallen 

Mødeleder: Joen Facilitator: Michelle Referent: Lisa 

Møde nr. 09.2021 

Distribueres til: Bestyrelsen 

Deltagere: Heinrich, Lisa, Morten, Jette, Lasse og Helle 

Afbud fra: Michelle, Joen, Jørn, Matilde 

    
Dagsorden                                           
Tidspunkt 

Meddelelser/Forhandling Navn Termin 

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

   

2. Hovedpunkter                          kl.  
U15 piger – forældrereaktion 
Generalforsamlingen 

U15 Pige forældrereaktion: 
Møde med forældrene afholdt i fredags. 
Ca. halvdelen af forældrene var til stede.  
Gik ok overhovedet set.  
Læren skal være at vi fremadrettet skal være bedre til at 
håndtere en sådan overgang.  
Nyt møde afholdes i starten af november som opfølgning. 
Lasse sender referat ud til forældregruppen. 
Der har været afholdt samtale med Christina. 
Lasse/Jette skal have en snak med Rune.  
 
Generalforsamling: 
Afholdes lørdag d. 20.11.2021 kl. 11:00  
Jf. vedtægterne skal der være min. 5 i bestyrelsen.  
Pernille laver noget forplejning.  
 
Jette Brøndsted Ikke på valg 

Heinrich Papke Ikke på valg 

Michelle Hansen Ikke på valg 

Joen Jacobsen Ikke på valg 

Helle Fischer På valg - villig til genvalg 

Lasse Hansen På valg – ønsker ikke genvalg 

Lisa Lund Christensen På valg – ønsker ikke genvalg 

Jørn Kofoed På valg - Ønsker Jørn genvalg? 

 

Matilde Vedel - suppleanter 

Morten Harms Larsen - suppleanter 

  



 

3. Orientering fra formanden m.fl. 
Strategidag med KHIF 
Halprojektet ved Lasse 
Møde med ny tøjleverandør 
 

Halprojektet 
Halprojektet er godt på vej. 
Bliver dog kun en standardhal.  
Der arbejdes på også at få penge til et form for mødested.  
 
Tøjleverandør 
Aftale er underskrevet.  
Udvalg er ved at vælge tøj til spillerdragt/trænertøj og 
produkter til webshop. 

 
 
 
 
 
 

 

4. Trænerudvalget                     r 
U13 piger 
 

Træningstider: 
Efter efterårsferien skal der ændres træningstider da fodbolden 
kommer ind i hallerne.  
Heinrich laver et oplæg.  
 
 
U13 piger: 
Gert er på pause indtil jul i hvert fald. 
Der ledes efter en ny træner – Heinrich har gang i en mulig 
kandidat.  
Heinrich hjælper til pt.  
 
U5-U6: 
Linda har bedt om en pause.  
Heinrich har hjulpet Linda de sidste par gange. Sidste træning 
var der 16 børn. Der kommer måske også flere nye pga. 
Håndboldens Dag.  
 
U13 drenge: 
Anne, Sander og Heinrich er trænere.  
Træner mandag og torsdag frem til efterårsferien.  
 
U15 drenge: 
Krølle og Johnny kører videre nu Heinrich lige hjælper til på 
andre hold.  
 
 

  

5. Pr. og Kommunikation           
Opdatering hjemmesiden 
 

Nogle træningstider stod forkert.  
Det er rettet nu.  

 
 

 

6. Økonomiudvalget                 kl.  
Budget 2021/22 – ønsker 

Budgettet skal være lavet inden næste bestyrelsesmøde.  
Så ønsker og estimater for egne poster skal tilsendes Jette 
senest 25-10-2021. 
 
Husk at vi nok får den nye hal i 2023 og det kan gøre at vi får 
brug for penge til nyt inventar/udstyr.  

  

7. Spillerudvalget                      kl. 
Håndboldskole i efterårsferien 
Stævneudvalg? 
 

Håndboldskole: 
Emilie og Matilde er tovholdere.  
Der er ca. 20-30 tilmeldt.  
Forplejning: Lisa og Jette laver en plan.  
 
Stævneudvalg: 
Der skal findes en tovholder som skal finde egnede stævner, stå 
for tilmelding m.m.  
Julestævner bliver nok ikke aktuelt i år.  
 
 

  

8. Strategiudvalget                    kl.  
Fremtidig digital anvendelse –  

Digital signatur:  
Helle tager opgaven.  

  



 

Nedsættelse af arbejdsgruppe. 
9. Frivillighedsudvalget            kl. 
Der ligger en del opgaver her med 
at rekruttere flere frivillige. Både 
til udvalg og aktiviteter. Udvalget 
skal styrkes. 

Cafeteriaet: 
Her stopper Pernille, Lone og Henrik pr. 02/04-2022. Henrik og 
Lone vil gerne stoppe tidligere hvis muligt.  
Morten Harms vil gerne være tovholder på at undersøge 
mulighederne for en fremtidig løsning/et fremtidigt cafeteria-
hold og vil gerne selv indgå som en del af driften.  
 
Allan/JP opgaver (Pernille): 
Allan og Jens Peter har også meddelt at de gerne vil stoppe 
indenfor få år dvs. det vil kræve at vi får kørt nye ressourcer ind 
løbende på krudt, juletræer, Dyrskue, Oktoberfest, Store 
Hestedag.  
Jette kontakter JP/Allan og Pernille indenfor overskuelig 
fremtid og hører ind til hvordan processen kan løbes i gang og 
hvad de tænker sig.  
 

  

10. Åben for tilføjelser    
11. Eventuelt                             kl.  
 

   

12. Næste møde 
 

3. november kl. 18.00 inkl. mad i cafeteriaet   

 


