
 
 

 

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. november 2021 

 

Floorball (med deltagelse af Morten): 

Der er mange tilknyttede, men 8-10 mand faste til træning (fra hele Lolland). Ren hygge – ikke noget 

turnering.  

Holdet køber ting ind selv, når der er behov for det. Klubben stiller gerne ting til rådighed – hvis der betales 

kontingent. Der er pt. kun én tilmeldt. Morten tager en PC med til træning en dag og får dem registreret.   

Hvis der er behov for at få flere medlemmer, så kan der evt. laves opslag på f.eks. Facebook.  

Floorball medlemmer inviteres med til julefrokost m.v. Hvis de kan, må de gerne hjælpe også til f.eks. 

fyrværkerisalg.  

Bestyrelsen blev inviteret til at spille en kamp mod holdet en dag :-)  

Deltagelse på bestyrelsesmøder kan som udgangspunkt være ca. hver 6. måned – medmindre floorball selv 

ønsker at have en fast plads i bestyrelsen.  

 

Damer (med deltagelse af Camilla og Sabine): 

Pt er der 10, som kan spille + 3 skadede. Til træning har der været mellem 6 og 12 spillere. Trænere har 

kontakt til nogle, som måske vil spille.  

Der er næsten fuldt holdkort hver gang til kamp – men der vindes ikke så mange kampe. Nogle er helt nye 

til håndbold, men spillerne fungerer godt sammen.  

Der er 12, som er registreret som medlemmer på holdet – inklusive Camilla og Sabine + et par passive 

medlemmer. 

Herrerne vil gerne lave fællestræning med damerne den 21. december med efterfølgende æbleskiver og 

gløgg. Det tager Camilla og Sabine med tilbage til holdet.  

Kan der findes en repræsentant fra damerne, som sidder med i bestyrelsen. Det skal ikke være en af 

trænerne. Trænerne drøfter det med spillerne. 

 

Cafeteria (med deltagelse af Conny): 

Der var bar i hallen i forbindelse med hjemmekamp – det aflastede cafeteria.   

Rengøring i motionsrummet: Conny har fået tilbud fra MM rengøring. Det siger vi ja til – en gang hver 14. 

dag + en start-rengøring.  

Julefrokost afholdes den 10. december – Munk aftaler mere præcist med Conny. 

Bevilling er sendt til afgørelse i Lolland Kommune. 

Trille/Trolle afslutning den 4/12 – de får servering i hallen.  
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Regnskab: 

Status: Regnskabet ser fornuftigt ud. Lalandia Cup regnskabet ser godt ud. Der er ryddet lidt op i 

kontingenter. Vi har fået penge fra DGI for SFO-projektet. Conny mangler at sende regning ud for nogle 

borgermøder m.v.  

Kontingent: Stine har spillerlister for ungdom (dog ikke Trille/Trolle). Der er et lille hængeparti hos 

herrerne. Damerne er der nogenlunde styr på – Lone er i dialog med Sabine.  

 

Herrer: 

Det går generelt godt. Der arbejdes på at få Red Corner godt i gang, så der kommer mange tilskuere til 

kampene.  

 

Ungdom: 

U13 skal på Lalandia til bowling, spisning og skøjtehal – som opstartsarrangement.  

Stine spørger trænerne mht. til om de ønsker at træne næste år. 

Juleoptog den 19/11 – Stine laver seddel til spillerne og koordinerer/får input fra Dulle. Herrerne pynter 

vognen.  

U13 er tilmeldt til Dianalund Julecup. Skørringebusser har givet et tilbud på kørsel til/fra stævnet – det dækker 

klubben. Spillerne skal selv betale 400,- kr. for deltagelse.  

Drøftelser om vi skal overveje at opdele ungdomsholdene så vi får hold, der følger hinanden op igennem 

årgangene. Det kunne f.eks. være én fælles træning, og så en ekstra træning for dem, som gerne vil/kan noget 

mere. 

 

E-sport:  

Der har været lidt problemer med at tilmelde til det ene hold – det har Jimmy rettet. Der er pt. 4 tilmeldte, 

men der er flere spillere. Jimmy følger op med dem mht. tilmelding.  

Jimmy har fået en henvendelse fra en, som måske kunne være hjælper som træner – de er i dialog.  

De skal prøve at spille mere i hold, og måske spille turnering eller deltage i stævner.   

 

RHK Fællesskab: 

Fyrværkerisalg: Der er styr på tilladelse til brug af p-pladsen. Jimmy har videresendt mail til Munk fra 

Krudtteltet – det får de to styr på. Munk koordinerer med Stine i forhold til telt.   

 

Arrangementer: 

Julefrokost: Afholdes 10. december 

Bestyrelsesjulefrokost: Som vi plejer – første fredag i januar hos Bisse. Vi starter kl. 17.00, og påhæng 

kommer kl. 19.00. Lone arrangerer mad.  

Træner/lederfest: Forslag fra Bisse – vi overvejer lidt… Strandgården til spisning.  
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Evt.: 

Indkøb: Damerne mangler dunke. Polle kigger på det. Damerne har også shorts, som er lidt små. Vi må kigge 

på, hvad vi har i rummet – eller evt. fra herrernes trøjetaske.  

Opdatering fra møde om landsbyklynger 26/10: Der nedsættes en styregruppe med interesserede foreninger.  

Halvagter: 25/11 – Bisse og Stine, 12/12 – Bisse. 

Sponsorudvalg: Polle, Bøgvind og Munk arbejder på at få gang i noget sponsorudvalg. Der er udarbejdet et 

udkast til sponsorkontrakt, og dem som hænger på væggen i hallen vil blive kontaktet inden for den nærmeste 

fremtid.   

Lalandia julefrokost: De har spurgt, om vi kan stille med frivillige til deres julefrokost den 21/11. Vi siger nej 

tak.  

Negative renter: vi kan ikke komme uden om det. Vi bør overveje om vi i stedet skal investere pengene. Lone 

kommer med et forslag på, hvad vi evt. kunne gøre.  

Træn Fællesskabet Kursus: onsdag 26/1-22 for alle trænere. Trine laver invitation og sender ud. 

Billeder på hjemmeside: Jimmy kigger på det og fjerner alt, hvad der ikke er internt.  


