
 

 

 

 

 

 

 

 

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 4. September 2017 

 

Deltagende: Bisse, Lone, Dalle, Jimmy, Trine og Conny (til punkt 1 og 2). 

 

Dagsorden ☺ 

 

Cafeteria 

• Ny dankort terminal bestilt til cafeteria. Jimmy installerer. Den gamle terminal skal returneres 

inden 30 dage 

• Lone undersøger nærmere om vi kan tilbyde brug af debet-kort til betaling. Der vil være et 

gebyr for hver betaling med debet-kort 

 

Regnskab 

• Der er flyttet lidt om på beløb mellem konti, for at formindske negative renter 

 

Herrer 

• Der er kommet to trænere til 3. division: Morten Hermann og Rasmus Pedersen 😊 Rasmus 

tager ikke med til kampe, men er kun til træning torsdag. Der har været 6 til træning første 

gang 

• TSØ 2. division har indtil videre ikke trænet i Rødbyhavn om tirsdagen. Bisse taler med TSØ 

om det 

• Serie 2 + 3 vil blive trænet af Thomas Bentø og Thomas Nielsen. De aftaler indbyrdes, hvem der 

vil være der til kampe. 10 til træning første gang 

• Vi skal være opmærksom på at sikre kontingentindtjening fra serie-holdene, så de hold ikke 

giver underskud. Evt. overveje at nedsætte kontingent. Lone undersøger udgifter til serie-hold, 

så vi kan vurdere hvad omkostningerne er 
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Damer 

• Godt fremmøde til træning, og positive toner i forhold til trænerteamets forventninger 

• Der skal indkøbes et sæt udebanetrøjer 

• Træningstid tirsdag er lidt sent. Damerne vil gerne udnytte herrernes tid, men der afventes om 

TSØ 2. division har tænkt sig at begynde at bruge træningstiden. Dette skulle gerne blive 

afklaret senere på ugen 

• Der arbejdes stadig på om der kan samles et serie 4 hold 

 

Ungdom 

• Trænerudfordringer på U14/16. Der arbejdes på at finde en løsning 

• U12 træner pt. udendørs om tirsdagen (i stedet for onsdag) for ikke at komme i konflikt med 

fodboldtræning 

• Der er mange spillere på U6/U8. Passer nogenlunde med opdeling mellem U6 og U8 

• Der betales kontingent på det hold man spiller på – uanset alder 

 

TSØ 

• Bestyrelsesmøde på torsdag 

 

Lalandia Cup 

• Der er tilmeldt 63 hold, men der er stadig en del klubber der mangler at betale deltagergebyr 

• Der kommer kampprogram ud senere i dag  

• Busplan er på plads. Der er sparet en bus i forhold til sidste år 

• Evt. overveje om der bør udvides til U10, eller udskifte U14 med U10. Klubberne forespørges 

under årets Lalandia Cup. Vi skal dog ikke op over 100 hold, for så bliver det logistisk svært at 

gennemføre 
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RHK Fællesskab 

• Strandrens: Kval. Damer tager den kommende weekend, og så er der én gang tilbage, hvor der 

skal findes folk til. Lolland Kommune skal kontaktes efter 1. oktober for udbetaling af 

belønningen (Ronni Petersen) 

• Fyrværkerisalg: Intet nyt. Der skal dialog med Lars Vagner omkring kommende sæson. Det må 

blive efter Lalandia Cup 

 

Evt. 

• Sponsorpakker: Udsætttes til næste møde, hvor Jacob L. kan være med 

• Indkøb: Spillertøj skal gennemgås – hvad har vi til vores herrehold? Jacob F undersøger hvad 

der er behov for til de tre herre-hold. Heidi undersøger hvad der er behov for til dame kval. 

Begge melder tilbage til Bisse. Vi skal have T-shirts hjem til at prøve blandt seniortrænere – 

tjekke med U-team om de stadig har prøver liggende. Indkøb af bred hvid tape + brunt tape. 

Hvor er vores smækker – hos Jacob L.? Der skal indkøbes stopur til at ligge i skabet. Bisse tager 

opgaven med at bestille denne gang – senere må vi beslutte hvem der tager opgaven fast. Det 

fungerer ikke, hvis der ikke er én ansvarlig. Der skal indkøbes kasser, så hvert hold får en kasse 

med harpiks, tape osv. Og så skal der skrives ned, hvis der udleveres mere til et hold udover det 

i kassen, så vi kan holde styr på hvor meget hvert hold bruger. Der bliver efterladt alt for meget 

harpiks, tape osv. i hallen og der er dermed et stort spild – det er ikke i orden! 

• Fitness brikker skal gennemgås efter 1. oktober og inddrages hvis der ikke betales kontingent 

• Løbebånd i fitness rum er i stykker. Det skal repareres. Bisse undersøger 

• Abonnementsopkrævning fra Falck er modtaget: den dækker også oprydningsarbejde osv. – 

men præcist hvad dækker det over? Og er de samme ting evt. dækket via vores forsikring for 

cafeteria? Abonnementet omfatter desuden 300 medlemmer, hvad vi jo ikke har – vi har kun 

halvdelen og kunne spare ca. halvdelen i abonnementet (hvis vi overhovedet har behov for at 

have den dækning – man ringer typisk 112, hvis der sker noget). Derudover betales for 

førstehjælpskasser. Lone opsiger medlems-dækning + førstehjælpskasser, da vi ikke har behov 

for det. I forhold til dækning på oprydning osv. skal det lige undersøges hvad vi har behov for at 

dække via Falck   
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• Vi deltager ikke i Frivillig Fredag hos Lolland Kommune 

• Vil vi fortsat betale 300,- om måneden for licens til musikprogram? Nej tak! Erhard skal 

undersøge hvilke andre muligheder der er for at spille musik til kampe. Bisse svarer på Erhards 

henvendelse 

• Ansøgning til Sparekassen Rødbys Legat på tilskud til ungdomsstævner. Trine gør den færdig 

og afleverer til Lone 

• Foreningsmøder i HRØ – vi deltager ikke 

 

 

Gennemgang af bestyrelsesopgaver 

• Udsættes og behandles på et separat møde, som blev fastlagt til mandag den 25. september kl. 

19.00. Mødet bliver uden mad. 


