
 

KHKS Håndbold – Dagsorden 
 

Den 03.11.2021              Kl.  18.00            Sted: Mødelokalet hallen 

Mødeleder: Lasse Facilitator: Michelle Referent: Lisa 

Møde nr. 10.2021 

Distribueres til: Bestyrelsen 

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

Afbud fra:  

    
Dagsorden                                           
Tidspunkt 

Meddelelser/Forhandling Navn Termin 

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

Referat fra sidste møde – opfølgning: 
Morten har været rundt og prøve at fiske frivillige til cafeteriaet 
nu Pernille stopper.  
Desværre uden held.  
Cafeteria-problematikken skal tænkes med ind i den fremtidige 
organisering. Oplægget til den nye bestyrelse er: 
 
Håndboldudvalg: 
Turnering – trænere – spillere – udvikling – fastholdelse – 
rekruttering 
 
Frivillighedsudvalg: 
Rekruttering – velkomst – events – KHIF-CUP – Dyrskue m.m. – 
Cafeteriaet 
 
Administrationsudvalg: 
Økonomi – medlemsregistrering – trænerkontrakter – kontakter 
til skoler – HRØ – DGI – haltider – materialer – tøj – sponsor 
 
(Pr. og kommunikationsudvalg): 
FB – Hjemmesiden – Instagram – aviserne – opslagstavler – 
nyhedsbreve – videoer 
 
Bestyrelsen er strategiudvalget.  
Mødes 6 gange om året.  
 
Oplægget fremover er at bestyrelsen skal drifte langt mindre.  
Opgaverne og driften skal i stedet for ud i udvalgene, der skal 
være levende.  
Kræver også at bestyrelsen besættes af de rigtige profiler – hvis 
der skaleres ned til 5 bestyrelsesmedlemmer, så kræver det 
lederkompetencer i endnu højere grad.  
 
Enighed om at der fremover bør fokuseres skarpt på 
kerneopgaven ”at levere et godt håndboldtilbud for alle 
årgange/hele familien i en klub hvor der er godt at være”.  
Øvrige opgaver må prioriteres ned en rum tid så der er kræfter 
til kerneopgaven så den løftes.  
 

  



 

Vi er jo et godt sted faktisk – en god klub - rigtig god økonomi 
og snart en ny hal, så fundamentet er der faktisk til en god 
”genstart” hvis der fokuseres skarpt på kerneopgaven.  
 
 

Økonomi Fælles møde i KHIF med alle afdelingerne netop afholdt med 
fremlæggelse af regnskaberne mm.  
 
01-10.2020 – 01.10.2021 regnskabsår: 
Lasse gennemgik regnskabet. 
 
Indtægter: 
Kontingenter er faldet meget – fra 180.000 kr. til 130.000 kr.  
Fonde m.m. har bidraget meget til indtægtsstigningen.  
 
Udgifter:  
Stigning på ca. 60.000 kr. primært pga. materiale indkøb.  
Adm. omkostninger er steget lidt.  
 
Overskuddet er på 61.000 kr.  
(nogle fondsmidler er lagt over til næste regnskabsår).  
 
Budget: 
Blev gennemgået og der blev aftalt enkelte poster der skulle 
justeres lidt op/ned.  
 

  

Diverse: Strategimøde i KHIF i lørdags.  
Udmærket møde. Enighed om at fortsætte som fler-streget 
forening. Drøftelse af hvad der skal lægge i hovedforeningen og 
hvad denne skal gøre for afdelingerne – måske flere adm. 
opgaver/backoffice opgaver kan lægges fælles i KHIF.  
 
Halprojektet:  
Det kører derud af.   
Fodboldbanerne bliver ikke flyttet.  
Der arbejdes på at mødestedet kommer i en eller anden form.  
Der skal startes på gravning til næste år – færdig efter 
sommerferien 2023.  
 
 

  

Generalforsamlingen Generalforsamling: 
Afholdes lørdag d. 20.11.2021 kl. 10:00 med frokost kl. 12.00 
med tilmelding til maden.  
Jf. vedtægterne skal der være min. 5 i bestyrelsen.  
 
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 ikke genvalg 

  



 

 

Matilde Vedel - suppleanter 

Morten Harms Larsen - suppleanter 

12. Næste møde 
 

Besluttes af den nye bestyrelse   

 


