
Referat Bestyrelsesmøde Rødby HK  

Afholdt i Rødbyhavn Sportshal - Mødelokalet - d. 1. feb. 2016 kl. 18.00   
 
Tilstedeværende: Conny, Dalle, Trine, Claus, Bisse, Thomas, Jacob 
Fraværende: Camilla (ferie) og Martin (syg) og Luffe 
Ordstyrer: Formand v/ Thomas 
Referent: Jacob 

  
Punkt 1 - Godkendelse af referat fra sidst 
Ingen bemærkninger, dermed godkendt. 
 
Punkt 2 - Cafeteriet v/Conny 
Overskud fra Hamburg-turen udgør 2600 kr, på trods af, at der blev smidt 60+ sandwich ud 
(240 produceret og solgt til 20 kr. pr. stk., Øl 10 kr., vand 20 kr.) og der stadig er slikposer til 
overs. Stor ros til de frivillige.  

- Musikanlæg er endnu ikke flyttet. Mark har iflg. Bisse fået besked om dette. 
Julefrokosten: Herre- og kvinde holdets festudvalg skal indgå i en god dialog med cafeteriet / 
Conny, så de for fremtiden i fællesskab kan få klargjort og “RYDDE OP” efter sådanne 
arrangementer. Klare aftaler. 

- Husk at spørg Conny om hendes planer i cafeteriet, når der skal planlægges 
arrangementer.  

- Oprydning skal forbedres ved fester. Opvask + rengøring skal uddelegeres til andre 
end cafeteriets hjælpere. Tiltag fra Thomas: “Nicki og Kruse” bedes planlægge leg til 
opvask-findere. 

 
Punkt 3 - Opfølgning på regnskabsdialog v/ Martin 
Punkt udskudt grundet sygdom. 
 
Punkt 4 - RHK Fællesskab v/ Bisse 
Bisse fortæller om Danmark Dejligst - Koncert med Rasmus Nøhr i Rødby? Det er essentielt, 
at foreningerne deler gevinsten ligeligt efter princippet om “dem der bidrager med mest, får 
mest ud af det”. Tovholdere for R. Nøhr i Rødby er Bisse, Anders (Fodbold) og Birgitte. 

- Hvilke events/tiltag kan vi bidrage med denne dag? 
- Møde med foreningerne d. 10. feb. 18.30 stadion Rødby. Thomas og Dalle deltager 

26. maj holder Holeby Skole idrætsarrangement og Kim Bentø har spurgt om vi kunne 
bidrage med en træner til dette.  

- Punktet overdrages til U-team 
 
Punkt 5 - Ungdom 
U14 - Ændring af U14 trænere, Simone har valgt at stoppe og Dorrit er udfordret på tiden. 
Der skal findes en løsning. 
U14 drenge - Vinder kampene. 
U12 drenge - Udfordret på spillerantal. 
Anders Melcke er målmandstræner i klubben for ungdomsafdelingen og har PT. 3 hold. Han 
får stor ros af spillere, trænere, forældre og bestyrelse.  
 



Punkt 6 - Damer 
Meget positivt. De vinder deres kampe og pigerne bliver flere og flere.  
 
Punkt 7 - Herre 
Vi håber på mere stabilitet, og spiller med det materiale der står til rådighed. 2. div. ligger 
over nedrykningsstregen til kval.spil. 3. div. ligger til nedrykningsspil og kval. ligger i bunden 
af rækken.  

- Serie holdene mangler en træner til det ene hold.  
 
Punkt 8 - Status på ny kasserer 

- Der arbejdes videre med muligt emne 
 
Punkt 9 - Jubilæum til sommer 

- Flyttes/planlægges til efter sommerferien, opstart af sæsonen. Dato udmeldes 
senere 

Trine har indgået et samarbejde med lokalhistorisk arkiv Syd Lolland, hvor vi får artikler fra 
klubbens historie mod at levere et indlæg til årsskriftet. 
 
Punkt 10 - Status på træner/leder fest + indlæg 
56 tilmeldte. Flot antal.  

- Indlæg / underholdning til dagen, påtænkt til seniorafd.: Thomas forsøger at finde på 
noget. 

 
Punkt 11 - Evt. 
v/ Jacob - Birgitte fra Asylcenteret anmoder om gratis kontingent til asylansøgere. Vi tager 
pænt imod asylansøgere, dog mod betaling. 
v/ Claus – Fastelavnstønder indkøbt (til næste år) 
v/ Trine - Puljesøgning, vi burde deltage. Bisse har ikke tid alligevel.  

- Tilbyde os til op- og nedrykningskampe i hallen.  
- Lolland kommune prisuddeling, vi deltager ikke, grundet manglende tid.  
- Nicolaj H. (HRØ), har talt med Trine og Janne. Klubbuilding, “Den røde tråd” i 

ungdomsarbejde.  
- Supersøndag. 
- TSØ u16, - der planlægges et informationsmøde med 2. års U14 spillere i Rødby og 

deres forældre for at fortælle om planer for den kommende sæson.  
v/ Thomas - 80’er fest i klubben, Kruse og Pålsen er i udvalget.  


