
 
 

 

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 1. marts 2021 

 

Status i forhold til Covid-19: 

Trine refererede fra HRØ foreningsmøde: HRØ har en ekspertgruppe til at kigge på, hvor lang tid der skal 

gå fra man kan starte træning op, til der kan spilles turnering (for at undgå skader). Afhængig af dato for 

genåbning, samt hvad denne gruppe kommer frem til, arbejdes med forskellige scenarier – dog med en 

bagkant som hedder, at turneringen skal slutte senest medio maj. På foreningsmøde var der mange 

argumenter for og imod opstart af turnering på nuværende tidspunkt – dem tog HRØ til sig og lovede at 

melde ud så snart det kunne lade sig gøre. Uanset hvad, så er det allerede besluttet, at det kun bliver en 

enkelt turnering (i hvert fald for senior). 

Med den seneste åbning er det tilladt at starte udendørs træning, hvis vi ønsker det. Vi orienterer trænerne 

om muligheden og giver dem mulighed for selv at bestemme om de vil det. Det kan ikke blive traditionel 

håndboldtræning, fordi det ikke er muligt at få opkridtet baner og opstillet mål m.v., så de vil skulle tænke 

lidt alternativt. Der er forskellige muligheder rundt om i byen, herunder multibaner ved ungdomsklubben i 

Vestergade, samt ved Rødbyhallen (uden for skoletid). For ungdomsholdende skal de tænke det mere som 

en social aktivitet og med henblik på at slutte godt af så der er større chance for fastholdelse til næste sæson. 

Trine sender ud. 

Skal vi overveje at forlænge sæsonen? Dette vil være afhængig af, hvornår der bliver lukket op og om der 

bliver turnering – hvis der ikke bliver turnering, så giver det nok ikke mening at forlænge træning. I hvert 

fald ikke for senior-holdene. Der kan være en idé i at samle ungdomsholdene for lige at få dem samlet inden 

sommerferien og minde dem om, at der stadig er noget der hedder håndbold. Uanset hvad, forventes det, at 

der skal laves et benarbejde for at få holdene startet op igen efter sommerferien.  

 

Regnskab: 

Lone har udsendt opdateret regnskab forud for mødet. Pt. et pænt resultat på trods af, at der er brugt ca. 

100.000,- kr. på E-sport. Det gode resultat skyldes bl.a. hjælpepuljer til dækning for Lalandia Cup, et 

fantastisk fyrværkerisalg, samt det, at det kun er meget få, der har meldt sig ud på trods af manglende 

aktivitet. Vi bør overveje at bruge det overskud til noget i forhold til medlemmerne – se nedenfor. 

Kontingent: ca. 6.000,- kr. under budget. Kun én som ikke har villet betale pga. manglende aktivitet + to 

udmeldinger, som ikke har noget med Covid at gøre. Vi mangler at få penge fra OK Benzinkort – Lone er på 

opgaven.  

 



 
 

 

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 

Trænere næste sæson: 

Ungdom: Dulle har snakket med nogen af trænerne, men hun mangler stadig at snakke med nogen. Der vil 

skulle findes i hvert fald én til U11, samt én til Trille/Trolle, resten er ikke afklaret endnu. Vi har en ny 

hjælpetræner på banen, hvilket er positivt.  

Herrer: Polle har talt med herre-trænerne. Post har sagt ja til at fortsætte, men der vil skulle findes en som kan 

stå for S2. Holdledere er ikke spurgt endnu. 

Damer: Mette giver besked så snart det er muligt. 

 

TSØ – orientering om ny samarbejdsaftale: 

Der er indgået ny samarbejdsaftale med TSØ, da den gamle var ”forældet”.  

 

RHK Fællesskab: 

Fyrværkerisalg: Container fra Sydhavsflyt havde lavet mærke i græsplæne, og et kabel til robotplæneklipper 

blev revet over. Bisse kigger på om vi selv kan udbedre det. Det gik rigtig fint med at finde folk i år. Det 

krævede noget mere i år pga. udgåede varer i sortimentspakker. Ikke noget, der gav utilfredshed hos kunder, 

men gav noget mere arbejde at finde ud af, hvad der skulle i.  

Hold Lolland Rent: Jimmy har tilmeldt os og vi har fået bekræftelse/aftale. Område Rødbyhavn Vest 1 (fra 

havnen og det første stykke af stranden (til Lalandia)).  

 

Arrangementer:  

Generalforsamling: planlagt til 26. maj. På valg er Bisse (formand), Dulle, Mette, Polle og Munk.  

 

Lalandia Cup:  

Der var enighed om at gå i gang med planlægningen i håbet om, at vi forhåbentlig kan afholde det. 

Invitation går normalt ud i februar, men den er ikke klar endnu. Bookingen på Lalandia kan aflyses op til en 

måned inden – uden beregning. T-shirt skal bestilles inden 1/8. Niveaustævner ligger i samme weekend, 

hvilket KAN give en udfordring i forhold til tilmelding. 

 

Evt.: 

Hvordan siger vi tak for opbakningen til de medlemmer som er blevet på trods af nedlukning: Forslag kunne 

være en stor opstartsfest, hvor vi betaler mere end normalt. Eller en tur til et eller andet arrangement. Vi må 

se, hvad der er muligt, når der bliver lukket op igen.  

Sæsonbookinger til næste sæson: Vi booker det samme som i år. Trine koordinerer med Jimmy og Lone i 

forhold til at få lavet bookinger i den nye bookingportal.  

 

 


