
KHKS Håndbold – Dagsorden 
 

Den 02.02.2022                Kl.  17.30            Sted Kr. Hyllinge hallens cafeteria 

Mødeleder: Heinrich Facilitator: Jette Referent: HP 

Møde nr. 2.2022 

Distribueres til: Bestyrelsen + særligt indbudte. 

Deltagere: Jette Brøndsted (JB), Rune Christensen (RK), Michelle Ploug (MP), Joen Jacobsen (JJ), Jørn Kofoed (JK), 
Morten Harms (MH), Heinrich Papke (HP) 

Afbud fra: Jannie Andersen, Lasse  

Dagsorden                               Tidspunkt Meddelelser/Forhandling Navn Termin 
1. Dagsorden/Referat/ 

                                              
     - Opfølgning og godkendelse     

   

2. Hovedpunkter        kl. 17.30-19.30                         
Møde med DGI vedr. digitalisering 

Incl. Mad 

Møde m/DGI – online m/Mathias 
Teglbjerg: 

- Gennemgang af værktøjet 
og nedsætte en 
arbejdsgruppe 

- Tilknytte fx en forældre for 
at få et udefra stående syn 
på  

Følgende skal afklares ift 
Klubmodul: 

- E-conomic og klubmodul – 
kan de samarbejde 

- Opgaver: synlig tilgang 
- Digital signatur 

Kan Klubmodul disse features, 
alternativt inviteres Klubmodul til et 
møde – kan Poul tjekke op på det? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MP 

 

3. Orientering formanden    
Underskrift på 
konstitueringsblanketten   
                                        

A. Opgaver jeg skal af med!!! 
B. Generalforsamling KHIF 
C. Brugerrådsmøder 
D. Medlemsindberetning 
E. Styrketræningsrummet 
F.ER DER FUNDET FLERE 
MEDLEMMERE TIL UDVALGENE jf. 
vores beslutning sidste møde 

1. Konstitueringsaftalen blev 
underskrevet  
A: Opgaver, der ønskes udliciteret:  

- Tøj-opgaven 
- Kasserer-tjansen 
- Sponsor-kontrakter 
 

B: Lifestreamet via Facebook, Lars 
Dalsgaard er valgt til ny formand. 
C: brugerrådene i både Kr. Hyllinge 
og Bramsnæsvig er noget frustreret 
over motivationen fra kommunens 
side for at få ting gjort 
Søren er valgt til formand i BV. 
D: Sidste års indberetning var på 
226 – i år er det 188 
E: Jette har taget kontakt til Hasse 
(lejre Kommune) – der har lovet, at 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



der hurtigt kommer nogen og kigge 
på skimmelsvamp området i 
rummet, hvor vi vil etablere 
styrketræningsrum. 
 
F: overføres til næste møde  

 
Overføres til næste møde 

4. Oplæg til beslutning 
A. oplæg til spillertøj 
B. Betaling af designprogram til 
Michelle 
C. Oplæg til ny cafeteriabestyrer. 
 

A:  
- Der åbnes for at trænerne 

selv kan lave tilkøb af ekstra 
træner-beklædning 

- Spillerne skal ikke købe 
spillertøj og/eller 
målvogtertøj selv (endnu) 
 

B: KHKS Håndbold betaler 50% af 
omkostningerne til Adobe 
programmer.         Michelle 
opkræver foreningen på 
månedlig/kvartalsmæssig basis 
 
C: Pernille er kommet med et oplæg 
til, hvordan opgaven kan gribes an. 
Der kan med fordel fordeles opgaver 
på 4 personer – derudover skal der 
være min. Én person, der skal have 
en fødevare-godkendelse. 
 
Der laves et opslag, som lige runder 
Pernille før det offentligøres, på FB-
grupper 
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MP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B: 
Månedlig/kvartalsmæssig 
godkendelse 

5. Håndboldudvalget v/Heinrich      
 

Håndbold i skolen: 
- Der er kørt træning med 2. 

og 3. klasserne på KHS i 
hele januar (4 gange) i 
idrætstimerne. 

- Der har efter sigende givet 
flere der har været til 
prøvetræning 

Trænerkabalen: 
- Flere nye trænere i de små 

årgange: 
- U5/U7: Camilla, Helle (mor 

til en spiller) & Linda 
(tidligere træner) er gået 
sammen om det hold 

- Louise er startet på U9 
- Susanne Kiegstad på U11 
- Lisbet Andersen på TUM 
- DS har gang i en proces, der 

er to trænere i nettet 
- HS: Anders fortsætter, 

Dennis V kunne være et 
emne  

  



- Kenneth Hansen fortsætter 
med U15 P 

-  
6. Administrationsudvalget v/Joen                 
 

Ikke de store nyheder   

7. Frivillighedsudvalget v/Rune 
 

Dyrskue: 
- Rune har haft møde med 

Lars fra fodbold. 
Fordelingen af indtjening 
bliver i forhold til 
fordelingen af 
frivillige/vagter 

Påskønnelse: 
- De bærende kræfter til de 

forskellige arrangementer 
må gerne påskønnes efter 
afholdt arrangement 

- Dette skal være en del af 
sidste hjemmekamps-dagen 

Ny cafeteria-forpagter 
- Pernille skal ’hyldes’ med 

en officiel reception ifm 
sidste hjemmekamps-dagen 

Sponsorer: 
- Rune og Joen ta’r kontakt til 

en række interesserede 
- Kontrakt til formålet skal 

udarbejdes – JB 
undersøger, om der findes 
en sådan i forvejen 
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8 PR. og Kommunikation V/Michelle 
 

Der skal bruges lidt flere hænder.  
- Ungdomsspillere og 

trænere spørges via opslag 
 
Historiske tidslinje: 

- Er snart færdig   
- Der laves en konkurrence 

for at introducere denne 
 

Flyers til holdene: 
- Trænerne kan melde ind, 

men der er ikke rigtig 
nogen der har henvendt sig 

- FORSLAG: udvalget kommer 
med et oplæg til de 
forskellige årgange/hold, 
som præsenteres for 
trænerne til 
korrekturlæsning 

 
Efterskole-problematikken 

- Kampagne i maj 2023 -> her 
skal der nok laves et samlet 
oplæg i foreningen, som 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



implementeres i 
udvalg/årgangene 
 
 
 

Nyhedsbrev: 
- Nyt initiativ 
- Udkommer 2-4 gange årligt 

 
KHKS-t-shirt 

- Fra Sport24 – kr. 70,- pr. 
stk. uanset størrelse 

- Bestilling i et tidsvindue på 
fx 3 mdr. (limited edition) 

- Salgspris lige under kr. 100, 
så der er en lille fortjeneste 
til foreningen 
 

Klubmodul 
- Der afholdes et antal 

webinarer – datoer lægges 
i MS-gruppen  
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9. Åben for tilføjelser 
 

   

10. Eventuelt                             kl.  
 

   

11. Næste møde 
 

Onsdag, den 2. marts 2022 kl. 19:00   

 


