
KHKS Håndbold – Dagsorden 

 

Den 02.03.2022                Kl.  19.00            Sted Kr. Hyllinge hallens cafeteria 

Mødeleder: Michelle Facilitator: Rune Referent: Michelle 

Møde nr. 3.2022 

Distribueres til: Bestyrelsen + Lotte Jensen 

Deltagere: Jette, Morten, Heinrich og Michelle 

Afbud fra: Rune og Joen 

    

Dagsorden                                           Tidspunkt Meddelelser/Forhandling Navn Termin 

1. Dagsorden/Referat/ 
                                              

     - Opfølgning og godkendelse    VIGTIGT 

DGI mødet 
 
Der er folk som vist interesse for at hjælpe 
med overtagelsen af cafeteriaet. I uge 10 
kommer der et fb opslag omkring Pernille og 
cafeteriaet og at vi mangler hjælp.  
 
MPH design og Adobe pakken bliver afregnet 
á en faktura i stedet for mdr./kvartal. 

  

2. Hovedpunkter 
A. Sidste hjemmekampdag 
B. Den nye sæson OPSTART 
C. Opfølgning på digitalisering                    

A. Lisa styrer slagets gang på sidste 
hj.kampdag, men der mangler hjælp til div. 
Ting, men bestyrelsen er ikke bekymret, da 
folk nok skal hjælpe på dagen/tidspunktet. 
Måske bare en torvholder er nødvendig?? 
U5-U7 er glemt i programmet, de skal også 
have indløb og musik sammen med tumlinge. 
U11 piger og U13 drenge spiller ikke og skal 
have indløb og musik – ændring til program 
kommer. ASAP! 
 
Vi mangler en fotograf!!! 
- Fotograf Lasse eller Kjærside?? 
 
Vil nogle af sponsorerne evt. nye være 
sponsorer for præmier til kåringerne? 
 
Sport24 leverer t-shirt til ’årets …’ 
 
B. Halfordelingsmøde 8/3, så der skal være 
styre på hvor mange haltider vi skal bruge. 
Hvem er trænerne? Hvor mange hold/hvilke 
hold? Heinrich laver oplæg til mandag 7/3. 
 
C. Klubmodul kan ikke arbejde sammen med 
e-conomic og der kommer ikke digital 
signatur – hvilket vi meget gerne vil have! 
SKAL vi skifte? 

 
 
 
 
 
 
Jette, 
MIchelle 
 
 
 
 
 
 
 
Rune 
 
 
 
 
Heinrich 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Klubmodul er i gang med at opdatere 

deres funktioner efter marts, så webinar 

’Ny i klubmodul’ er først aktuelt herefter. 

Hvornår er næste webinar?? 

Hvis klubmodul bliver mere brugervenlig 

og er som ønsket så kan vi fortsætte og 

så skal vi bare finde en løsning på digital 

signatur. Måske kan Rasmus Vendelbo 

hjælpe?? 

Klubben SKAL have sin egen digital 

signatur NU! 

 
 
Michelle 
 
 
 
 
Rune 

3. Orientering formanden    
                                        

A. Halfordelingsmøde 08.03. 
B. Styrketræningslokalet 
C. Nyt forretningsudvalg 
D. MPH design betalt 
E. Ny håndboldkalender 
F.ER DER FUNDET FLERE MEDLEMMERE 
TIL UDVALGENE jf. vores beslutning 
sidste møde 

A. er i kirke hyllinge hallen og vi skal 
indberette hvad vi har behov for til 
Bramsnæsvig og så bliver vi kontaktet ved 
overlap. 
 
B. Heinrich havde møde med Bo og har fået 
en liste med links til udstyr. Der skal 
udvælges udstyr. Jette giver en 
træningsbænk og romaskine. Der er blevet 
lavet og udleveret nøgler. Heinrich har én. 
 
C. KHIF generalforsamling er afholdt. Lars 
Dalsgaard er blevet formand. Vil gerne 
besøge bestyrelsen. Lotte er genvalgt som 
repræsentant for håndbold. Lasse Hansen fra 
KHKS er næstformand. Vi er positive og 
glæder os til det nye samarbejde. 
 

D. Faktura er blevet betalt. 

E. Bestyrelsen skal indberette events, så 

de kan komme med i kalenderen. HRØ 

arbejdskalender er også på vej. 

F. PR kommer snart med opslag omkring 

hjælp til instagram/youtube. 

Heinrich har spurgt Michael Ibsen om 

han vil hjælpe i håndboldudvalget. 

Heinrich SKAL! have meget 

hjælp/aflastning. 

  

4. Oplæg til beslutning 
A. KHIF-Cup – skal vi arrangere det igen? 
B.   
C.  

 

Hvad er KHKS’ holdning? Det skal være et 
fælles projekt i KHIF. Så KHKS ikke står med 
alt planlægning mv.  
Fodbold er med på idéen. 

  

5.   Håndboldudvalget v/Heinrich      
DS trænere??? 

Dame Senior, der er sendt kontrakt til Søren 
Cebula (ikke underskrevet endnu – inviter 
ham gerne ned i klubben til et møde)  

  



Brian Kruse?? JA han bliver hjælpetræner til 
DS. Bongo og Rikke er også en del af teamet. 
Bo Larsen (fys) skal også indover.  
 
Anders Sølling vil ikke fortsætte for HS. 
Heinrich tager møde med HS – træner 
alternativ er Arne Hansen og Rene 
Rasmussen. Nok kun ét HS hold til næste 
sæson?? Serie 2-3?? hyggehold? 
 
Frederik ’Krølle’ er ikke længere træner. 
 
Lisbet er holdleder for tumlinge. 
 
Helene Vedel er træner for U5-U7. 
 
Ungdomsskole torvholder, så vi kan holde 
fast i de unge som tager på efterskole mv. 
 
Trænerne er blevet informeret at ALLE 
spillere som spiller kampe skal meldes ind! 

6.   Administrationsudvalget v/Joen                 
Sponsorer??? 

Janne har sendt opdateret kvarttals 
regnskab. Der er underskud pga. de 
manglende afregninger for events.  
 
Ift. Sponsorere så er der sendt 3 
ansøgninger, som vi afventer svar på i uge 
10. 

 
 
 
 
 
Rune 

 

7.   Frivillighedsudvalget v/Rune 
Cafeteriaudvalg??? 

Dyrskue bliver i år et samarbejde med 
Fodbold og hver klub bliver honoreret med 
beløb alt efter X antal frivillige de stiller med. 
 
KHIF CUP – det skal være et fælles projekt. 

  

8   PR. og Kommunikation V/Michelle 
 

Årsplanen går som planlagt! 
- næste store event; Dyrskue 
Tekst skal laves sammen med Lisa. 
Hvor mange frivillige skal bruges?  
 
Hjemmesiden skal opdateres med trænerne. 
Heinrich sender liste til Michelle. 
 
Ny bestyrelses kontaktliste er lavet og 
udsendes. 
 
Events og hold skal fremover oprettes af PR 
og komm. Da der ligger mange inaktive 
events/hold, som ikke kan slettes pga. 
tilmeldinger. 
 
Klubmodul har deres webinar liggende på 
youtube, så vi kan gå ind og se dem.  
Kan vi få ’løbende kontigent’ så vi ikke fysisk 
skal ind og ændre datoerne hver sæson?? 

 
 
Michelle 
Rune 
 
Michelle 
Heinrich 
 
 
Michelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michelle, 
Poul 
 

 



9.  
 

   

10.   Eventuelt                             kl.  
 

   

11.   Næste møde 
 

Onsdag 6. april kl. 19 
Og vi inviterer Lars Dalsgaard med. 

  

 


