
 

KHKS Håndbold – Dagsorden  

 

Den 07.09.2022                Kl.  18.00            Sted Kr. Hyllinge hallens cafeteria 

Mødeleder: Jette Facilitator: Rune Referent: Heinrich 

Møde nr. 9.2022 

Distribueres til: Bestyrelsen + Lotte Jensen 

Deltagere: Bestyrelsen + Lotte Jensen 

Afbud fra: Michelle 

    

Dagsorden                                           Tidspunkt Meddelelser/Forhandling Navn Termin 

1. Dagsorden/Referat/ 
                                            

     - Opfølgning og godkendelse    VIGTIGT 

   

2. Hovedpunkter 
A. Plan for hvordan vi får flere med ind som 
frivillige i de forskellige udvalg/projekter. Se 
nedenfor 
B. Nedsættelse af rekrutterings- og 
fastholdelsesprojekt. (Det gamle 
spillerudvalg) 
C. Generalforsamling den 26.11.2022 
(julefrokost). 
 

A. Dette udsættes til et separat møde 
B. Se pkt. 6G, som er det foreløbige 

tiltag. 
C.  

  

3. Orientering formanden   
A.  HB-møde den 30.08.2022-Referat  
B. Nyt om halprojektet 
C. Styrketræningsrummet – opfølgning 
D. Indstillet til årets frivillige (30.09.22) 
E. Halfesten 5.11.2022 

 

A. Der arbejdes aktivt på at få 2 padle 
baner. Det forventes dog ikke, at 
chancerne derfor er særligt store. 

B.  Der forventes, at der står en ny hal i 
2024 

C. Vi venter på en ny dør. 
D. Årets frivilligfest afholdes den 

30.9.22 
E. Separat møde med hal-fest-

udvalget: Alle afdelinger skal stille 
med et antal hjælpere.                       
Budget og andre                              

  

F. Opfølgning/Evaluering 
St. Heste dag 

Se pkt. 7B.   

    

G. Oplæg til beslutning 
A. Hjælperklub Royal Arena 12.10.22? 
B. Tilskud til overnatning for U9-U11? 

   

6. Håndboldudvalget v/Heinrich      
A. Bramsnæsvig dagen 10.09.2022 
B. Træningstider efter efterårsferien 
C. Håndboldskolen 
D. Projekt i skolen (Trænerspirer) 
E. Trænermøde/spillermøder/forældremøder 
F. Skolehåndboldstævne i Hvalsø den 27.10. 

 A. Der er lavet aftale med bl.a. Tumlinge, der 
afholder deres træning i Bramsnæsvighallen. 
B. HP laver oplæg til nye træningstider. Evt. 
ændringer i haltider skal indarbejdes. 
C. Emilie og Matilde kører på og kontakter 
HP, hvis der er nogle spørgsmål. 

  



 

G. Rekruttering E. B-medlemmer må deltage på 
forældremøder, som bør afholdes senest uge 
38, da kampflytninger foregår (formentlig) i 
weekenden i uge 38. 
F. Afholdes tirsdag den 25. 10. 22 sammen 
med HSG91, SHH, KHKS og Allerslev 
G. Håndbold med DIGI er et samarbejde med 
DGI og skolerne, som kører forløb i 
dansk/matematik og håndbold for 0-1 kl. og 
2-3 kl. 

7. Administrationsudvalget                  
A. Sponsorer ved Rune – Opfølgning 
B. Tøjbestilling 
C. Budget – hvad skal med på budgettet? 
D. Børneattester og trænerkontrakter 

A) Der holdes møde på søndag den 11. 
september 
B) JB er i gang med et overblik ift. tryk mv 
C) Til næste b-møde sendes JB budgettet for 
tidligere med ud, så ønsker kan fremsendes 
og indarbejdes i budgetforslag til næste 
sæson. 
D) Trænerkontrakter er stort set på plads. 
Vi spørg Jørn Kofoed om han vil stå for 
ansøgninger om børneattester. 

  

7. Frivillighedsudvalget v/Rune 
A) Cafeteriaudvalget – opfølgning 
B) Vi får besøg af Allan (AL) og JP 

A) Cafeteria-udvalget mangler 1-2 personer 
mere for at være på plads. 
B) Store Hestedag & Dyrskuet 
Oplæg fra JP & AL: KHKS Håndbold skal 
beslutte, om dette skal fortsætte. 
Nogle frivillige kommer langvejs fra og har 
intet med håndbold at gøre. 
Der bør være flere medlemmer, der er aktive 
hjælpere til disse arrangementer. 
Mht. Dyrskuet er der lagt op til, at de ca. 
1.000 frivillige timer, der bliver lagt fra KHKS 
Håndbold bliver honoreret lidt bedre, end i 
den nuværende aftale. 
Der er ikke stor opbakning fra hverken HS 
eller DS. 
Juletræssalg 
Det kører fornuftigt, evt. salg af julelodder fra 
nogle klasser på KHS. 
Krudtsalg 
Der er vagter på, der er forsikringer på (med 
en lille selvrisiko), der er returret (til 
opbevaring) af det krudt der ikke er solgt. 
Bemandingen er normalt ikke et problem, 
den opgave deles mellem håndbold, 
gymnastik og fodbold. 
Situationen omkring krudtsalg kan ændre sig 
til næste år, idet der forventes ændret 
lovgivning på området. 
Udgifter ifm at være frivillig 
Hvor meget skal man selv lægge i at være 
frivillig. 

  

8. PR. og Kommunikation V/Michelle 
A. Opdatering af hjemmesiden 
B. Diverse pr. aktiviteter p.t. 

   



 

9.     

10.  Eventuelt                             kl.  
 

   

11.  Næste møde 
 

   

 

 

Oplæg til dagsorden. 

 

Hvilke profiler er der behov for i bestyrelsen?? 

Forslag til ansvarsområder 

Formand 

Næstformand 

Økonomiansvarlig – (kasserer – sponsor - medlemskartotek) -  

Spilleransvarlig – (børneansvarlig – ungdomsansvarlig – senioransvarlig) (rekruttering og fastholdelse - 

stævner) 

Træneransvarlig – (børneansvarlig – ungdomsansvarlig – senioransvarlig) (uddannelse – ungtræner 

akademi) 

Frivillighedsansvarlig/eventansvarlig (frivillighedsbank -  

PR- Kommunikationsansvarlig – (hjemmesiden – sociale medier – grafik – ”journalist”) 

Administrationsansvarlig – (tøj – materialer – tilmeldinger mm – træningstider - ) 

 

Forslag til en frivillighedsbank. 

Hvorfor: Det skal gøre det nemmere at kontakte folk direkte udover holdene.  

Derudover skal det også gøre det nemmere at få et overblik over hvem der hjælper med hvad.  

Det skal synliggøres hvilke hold der yder en indsats og på den måde nemmere at ”belønne” de hold. 

 

 

 

Nedsættelse af et rekruttering- og fastholdelsesprojekt. 

Trænerudvalget (HP og Michael) har slet ikke tid og overskud til også at stå for det. Det skal vi have nogle 

andre til. Jeg mener det er et vigtigt projekt vi skal have i gang. Tænker at nogle af trænerne og 

spillere/forældre skal involveres her. 



 

Tænker at det skal handle om håndboldskole, håndbold i skolen, Håndboldkaravanen, stævner, 

overnatninger, spiseaftener/spillermøder, træningslejre, ”tag en ven med til træning” og hvad der lige 

dukker op. Og så er det op til folkene vi får involveret at prioritere i samråd med HP. 

Hvorfor: Vi har nogle årgange som er meget ”tynde” og så skal vi have gang i drengesiden. Det er 

katastrofalt hvor få børne og ungdomsspillere som er drenge. Jeg mener seriøst at vi bliver nødt til at satse 

her, og se om det giver fremgang. 


