
 

 

 

 

 

 

 

 

Medlem af HRØ og DHF under Dansk Idrætsforbund 

Rødby HK, Mail: rodbyhk@live.dk, Hjemmeside: rodbyhk.dk, Reg.nr. 0705 Konto nr: 705-21-10623 

 

Bestyrelsesmøde 

Mandag den 2. oktober 2017 

 

Deltagende: Bisse, Lone, Dalle, Jimmy, Jacob F, Heidi og Trine. 

 

Dagsorden ☺ 

 

Cafeteria 

• Intet at bemærke 

 

Regnskab 

• Der er udleveret lister til trænerne med hvem der har betalt kontingent. Nye spillere skal 

meldes ind og der skal udarbejdes spillerlister til Lone  

• Næste år skal vi måske overveje at flytte dato for kontingentbetaling til senere på året (1/11?) 

• Regnskab for Lalandia er ikke færdiggjort endnu. Vi laver evaluering på næste møde – 

Frederik inviteres med 

 

Herrer 

• Der er helt styr på trænere, men der er stor(!) spillermangel 

• Det koster ca. 10.000-15.000 kr. at drive et sekunda hold (HS4/DS4). Det kan derfor ikke lade sig 

gøre at sætte kontingentet ned, hvis udgifterne skal dækkes ind. Kontingentniveau fastholdes   

 

Damer 

• Det går godt, selvom det har været lidt faldende med deltagelse til træning. Der er startet godt 

ud med sejr i første kamp, og der er rigtig god stemning på holdet 

• Har fundet en sponsor til drikkedunke 



 

 

 

 

 

 

 

 

Medlem af HRØ og DHF under Dansk Idrætsforbund 

Rødby HK, Mail: rodbyhk@live.dk, Hjemmeside: rodbyhk.dk, Reg.nr. 0705 Konto nr: 705-21-10623 

• Der skal opsuppleres af spillertøj og træningsdragter. Der prøves størrelser ud fra det tøj de har 

i dag, og så laver Heidi en liste til Dalle. Der skal også indkøbes udebanetrøjer (som kan passe til 

både kval og serie 4)  

• Skabelon til kontrakt med seniortrænere. Lone sender til Heidi og Jacob 

 

Ungdom 

• Der er ikke så mange ungdomsspillere 

• Der kan søges bolde til mindre hold fra Velux (veluxhandball.com) 

 

TSØ 

• Ikke afholdt bestyrelsesmøde, så ikke meget nyt 

• Lone kontakter TSØ vedr. kontingent for 1. divionsspillere 

 

RHK Fællesskab 

• Strandrens: Sidste omgang for i år er netop afsluttet 

• Der skal forberedes fyrværkerisalg. Telt på parkeringspladsen i stedet for salg fra cafeteriet – så 

det nemmere kan ses fra vejen. Der skal laves mere reklame for det i år – bannere og skilte 

(gerne i en udgave der kan genbruges). Evt. spørge Lalandia om vi kan få det på deres skærme. 

Jimmy taler med dem. Der skal undersøges priser på bannere osv. Dalle spørger i Søllested hvor 

de får lavet noget tilsvarende og Jacob F spørger på produktionsskolen. Jimmy finder ud af 

hvor det skal sættes/hænges op, så vi ved hvor mange der skal laves. Obs på om der skal søges til 

at sætte op over/ved veje 

 

Evt. 

• Sponsorpakker: udsættes til næste møde. Der er en potentiel sponsor - det skal koordineres med 

Jacob L så det ensartes hvad der skal betales for hvad 

• Indkøb: der skal indkøbes overtrækstrøjer til herrer, og evt. til ungdom.  

• Kulturkonference den 4/11. Heidi deltager og muligvis Trine (Trine tilmelder) 
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• Der er ikke flere midler fra Lolland Kommunes pulje til dækning af kontingent og tøj til 

mindrebemidlede. Der kan evt. søges via Broen Lolland 

• Vi får besøg af U19 landsholdsspillere den 24/10, som skal lave træning for ungdom 

(U12/U14/U16)  

• Ansøgning til Sparekassen Rødbys Legat på tilskud til ungdomsstævner er sendt afsted. Den 

behandles på et møde i november 


