Dagsorden Bestyrelsesmøde April
Deltagere: Jimmy, Lone, Bisse, Trine, Dalle, Camilla & Conny

1. Cafeteria (med deltagelse af Conny)
1.1. Status: Førstehjælpskursus er der lige pt. kun 5 tilmeldte. Vi påtænker at lave et fuldt førstehjælpskursus
tættere på sæsonstart. Conny kontakter selv Joachim ift. evt. gennemførelse af kurset. Sæsonen er sluttet i
cafeteriaet, og dermed vil der ikke længere være åbent, hvis nogle ønsker at træne videre.

2. Regnskab
2.1. Status: Det ser rigtig fornuftigt ud. Der mangler enkelte budgetterede udgifter, samt andre forventede
omkostninger.

3. Ungdom
3.1. Status på trænersituation:
Stadig enkelte steder der mangler afklaring med potentielle trænere.

3.2. Status på Ungdomsafslutning: Afholdes den 17. april. Trænerne har taget ansvar for planlægning af
dagen(e). Camilla er i kontakt med Dalle ift. overnatning og Conny vedr. bespisning. Der afventes det
endelige deltagerantal.

4. Lalandia Cup
4.1. Status v/ Jimmy: Der er kommet de første tilmeldinger. Der afholdes snart et møde.

5. Herrer
5.1. Status: En oprykning og en vinder af rækken. Der kommer flere og nye spillere til, og der er god stemning
generelt. Trænerteamet fortsætter til næste sæson.
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6. Damer
6.1. Status: Begge hold ender på 2. plads; henholdsvis Serie 2 og Serie 4. Der er afholdt spillermøde, hvor
interesse i forhold til næste sæson blev drøftet. Umiddelbart er der ca. 21 spillere til to hold, men meget
stor spredning i ønske om niveau, træningsindsats m.v. Er der reelt spillere nok til at bibeholde et hold i
serie 2 og have et ”hygge-hold” ved siden af? Bestyrelsen besluttede, at afvente til efter sommerferien og
først der tage beslutning om vi skal bibeholde et hold i serie 2. Mette har tilbudt sig som træner.

7. TSØ
7.1. Status: Det går fint i TSØ. Der er et godt samarbejde.

8. RHK Fællesskab
8.1. EDC Reklamer: aftalen med EDC er blevet opsagt. Der har været for meget arbejde i det – det blev for ofte
og det tog for lang tid.
8.2. E-sport: Der er ikke gjort mere i dette endnu – men det sættes snart i værk.

9. Arrangementer
9.1. Afslutning: Det går roligt fremad med tilmeldingerne. Der dækkes bord om formiddagen efter
Ungdomsafslutningen. Der laves en liste over drikkelse, som skal købes ind og afleveres til Conny.

9.2. Generalforsamling:
9.2.1.Mulige kandidater til bestyrelsen: Disse blev drøftet og der tages kontakt, hvor relevant.
9.2.2.Ændringer i kontingentsatser: Det blev besluttet at bibeholde nuværende kontingentsatser.
9.2.3.Dirigent: Bisse undersøger muligheder og laver aftale.

10. Evt.
10.1.

Indsamling af tøj m.v.: Der er ikke for at indsamle spillertøj, med mindre trænerne selv ønsker det.

10.2.

Det er vigtigt, at brugere af motionsrummet husker at lukke døren efter sig, så ikke der udløses

alarm. Alle trænere bør indskærpe det for brugerne.
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