
KHKS Håndbold – Dagsorden 

 

Den 06.04.2022                Kl.  19.00            Sted Kr. Hyllinge hallens cafeteria 

Mødeleder: Rune Facilitator: Jette Referent:  

Møde nr. 4.2022 

Distribueres til: Bestyrelsen + Lotte Jensen 

Deltagere: Rune Kaae Christensen (RC), Jette Brøndsted (JB), Michelle Ploug (MP), Heinrich Papke (HP) 

Afbud fra: Joen Jacobsen 

    

Dagsorden                                           Tidspunkt Meddelelser/Forhandling Navn Termin 

1. Dagsorden/Referat/ 
                                              

     - Opfølgning og godkendelse    VIGTIGT 

   

2. Hovedpunkter 
A: Sidste hjemmekampdag - evaluering 
B: Den nye sæson OPSTART 
C: Cafeteriaet – hvad gør vi?              

A: Det var på alle måder en god dag, og der 
var rigtig mange mennesker i hallen stort set 
hele dagen. Sponsorer takkes og senior må 
gerne hjælpe lidt med oprydning dagen 
efter. 
B:  
C: Der skal nysammensættes et hold 
fremadrettet efter Pernilles exit og evt. 
tænkes nye tanker. Hans Olsen vil gerne 
være en del af holdet. Det er flere emner, 
der skal kontaktes. 
Det kunne være repræsentanter fra hvert 
hold, der kunne have adgang til øl/vand, 
efter-trænings-middage med simple retter. 

 
 
 
 
 
RC 

 

3. Orientering formanden                                        
A. Styrketræningslokalet 
B. Nyt Halprojektet. 
C. Ny håndboldkalender 
D. ER DER FUNDET FLERE MEDLEMMERE TIL 
UDVALGENE jf. vores beslutning sidste møde 

A: rummet er malet og klar. Materiale skal 
indkøbes snarest og instruktørens rolle skal 
defineres. Ligeledes skal brugs-situationen 
og rammerne herfor klarlægges. 
B: Vi håber at et byggeri går i gang primo 
2023. 
C: terminer for den nye turnering er kommet 
fra HRØ, og foreningens kalender kan nu 
køres ind ift. denne. 
D: Michael Ibsen er trådt ind i 
Håndboldudvalget. 
Det er skal tilsagn fra Natasha Ramgil og 
Louise Zohnesen, som RC kontakter ift 
Event-udvalget. Ligeledes kontaktes Rune og 
Lisa Christensen for diverse opgaver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RC 

 

4. Oplæg til beslutning 
A. KHIF-Cup – skal vi arrangere det igen? 
B.  Nyt tøj til kommende sæson - hvordan 
C.  
 

A: under forudsætning af at HRØ er med 
som arrangerende part, så vil vi gerne sætte 
rammerne for, at KHIF-Cup kan køre igen – i 
den 3. weekend i juni (17.-19. juni. 
Fodbold inviteres til at gøre noget 
sideløbende. 

JB 
kontakter 
HRØ  
RC 
kontakter 
fodbold 

 



 
 
B: vi arbejder hen imod en løsning, hvor hver 
spiller kan få sit eget spillersæt. 
Dette arbejdes der løbende på de næste 1-2 
b-møder, og løbende sponsor-kontakter er 
en vigtig del af processen. 
Oplæg herpå kommer til næste b-møde. 
Web-shop skal tilpasses idéen. 

 
RC + JB 

5. Håndboldudvalget v/Heinrich      
Trænerkabalen 
Hold kommende sæson? 
Herre-holdet? 

- Nyt medlem i udvalget, se ovenfor 
- UTA skal følges op 
- Emilie vil godt være en del af 

Håndboldskolen 
- Sommersjov i samarbejde med 

KHS/Trænerspiren 

  

6. Administrationsudvalget v/Joen                 
Sponsorer??? 
Udbetaling af trænergodtgørelse. 

   

7. Frivillighedsudvalget v/Rune 
Cafeteriaudvalg??? 
Dyrskuet 

Se ovenfor. 
Dyrskuet: MP sender info/reklame ud, 20-25 
personer hver dag 25-27 maj  

MP  

8 PR. og Kommunikation V/Michelle 

A. Dyrskue opslag - mangler 

sidste info fra Rune/Allan/JP 

B. KHKS t-shirt - Skal klubben 

købe ekstra hjem? Heinrich 

har givet nogle som gaver 

(hvem betaler??) 

C. klubmodul webinar 

D. Hjemmesiden opdateres - 

trænere (Lisbet), 

velkomstfolder, medlemmer, 

div. tekster mv. 

E. KICK START-kampagne til ny 

sæson 22/23 

F. Sidste hj.kampdag - tak for 

sponsoraterne 

G. Tidlinjefor KHKS Håndbold 

 
A: se ovenfor 
 
B: HP står selv for afregning af KHKS t-shirts. 
Vi køber et antal hjem, som kan ligge som 
buffer til en forventet efterspørgsel, når de 
bestillte (ca. 30 stk.) kommer i omløb. 
 
C: Elektronisk kontrakt: Rune har en løsning, 
som der kommer konkrete oplysninger på til 
næste gang. 
 
D: ny oversigt sendes såsnart den er færdig. 
 
E: et materiale-oplæg bruges som oplæg og 
der lægges egne billeder på.  
 
F: der sender en tak for opbakningen til 
sidste hjemmekamp-dag. 
 
G:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HP 
(Lisbeth 
mangler 
profil) 

 

9. Åben for tilføjelser 
A. Politik for adfærd på sociale medier 

 

   

10. Eventuelt                             kl.  
 

   

11. Næste møde 
 

   

 


