
 
 

 

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 Oktober 2018 
Referat 

 
  
 

 
1. Cafeteria (med deltagelse af Conny) 

Der laves mad til bestyrelsesmøder og nogle af sportsholdene. Det er med tilmelding, 
så Conny ved, hvor meget der skal laves.  
Der er forespurgt om julefrokost den 14/12, og det kan godt lade sig gøre. 
Der er flere arrangementer henover de næste måneder. 
Der er mange hverdagskampe de næste måneder.  

 
2. Lalandia Cup – evaluering af årets cup 

Generelt gik det godt. Der var problemer med busplanerne, som busselskabet selv 
sørger for at lave. Frederik laver et skriv til de deltagende klubber og lover, at der er 
styr på det næste år. 
Frederik og Dalle har valgt at stoppe i Lalandiaudvalget. Der skal nye folk ind, som er 
parate til at påtage sig det ansvar og arbejde, der ligger i det.  
Der er allerede ved at blive booket haller til 2019. 
Der var max antal deltagere i år i forhold til kapacitet og kampe. 

 
3. Regnskab 

a. Status 
Der er ikke sket noget særligt ud over Lalandia cup, som ser ud til at give et 
fornuftigt overskud. 

b. Kontingent 
Trækkes i dag, så status vides endnu ikke.  
Fremadrettet afmelder Trine spillere, når de beder om at få overført 
spillercertifikat til andre klubber.  
Lone laver skriv til trænere om nye indmeldelser og spillerlister. 
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4. Herrer 
Der mangler kontrakter med trænerne. Bissen får lavet dem. 
Det går ellers fornuftigt  

 
5. Damer 

Kvalholdet blev trukket grundet manglende spillere. 
Der var tvivl om serie 4, men heldigvis kom der lidt tilkendegivelser så der kan stilles 
et hold, som er blevet tilmeldt i serie 3. 
Trine blev kontaktet af Mette Pedersen fra HMH, som gerne vil stille med et helt hold 
og være træner for dem. Holdet meldes til i serie 4.  
Trine har haft Spillermøde med damespillerne, og Mette står for træningen af begge 
hold. 

 
6. Ungdom 

U14/16 er udfordret på spillerfronten. Der møder kun 4-5 spillere op til træning. 
Martin Post bliver tilknyttet holdet til træninger, mens Stig og Ole fortsat skal stå for 
kampene. Bissen har indkaldt til spillermøde.  
Resten af holdene kører fint. 

 
7. TSØ 

Der er bestyrelsesmøde i morgen, og ikke noget nyt derfra. 
 

8. RHK Fællesskab 
Der er lidt nyt fra krudtleverandør, som er klar til at levere igen i år. Der laves som 
udgangspunkt ikke brochurer i år, men de gør det, hvis vi ønsker det. Der tages stilling 
til det på næste møde. 

 
9. Evt. 

Det står lidt stille i forhold til e-sport. Måske skal man overveje at etablere det i 
samarbejde med en anden klub. 
Nicolai kommer den 7/1 og mødet starter kl. 17.30 til ca. 19.00-19.30. På dette møde 
taler vi kun om strategi/vision m.m.  
Almindeligt bestyrelsesmøde i januar rykkes til fredag den 11/1 kl. 17.00. Påhæng 
slutter sig til kl. 19.00 til samlet julefrokost. Bisse undersøger med chefen, om det kan 
være hos ham   
Møde med Andreas den 16/10 kl. 18.00 – Lone aftaler. 
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Der er mange nøgler og brikker ude. Der skal laves en opdateret liste og inddrages fra 
dem, som ikke længere er aktive i klubben.  
Træner/lederfesten bør måske nytænkes – vi tænker alle over idéer til næste møde.  

 
 

 


