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Bestyrelsesmøde 

Mandag den 2. marts 2020 

 

Cafeteria: 

Ungdomsafslutning den 8. april med overnatning. Dulle koordinerer med Conny. 

Prisoverrækkelse på fredag den 6. marts – 285 tilmeldte. 

Evt. afslutning i cafeteria i forbindelse med herrernes sidste kamp den 28/3. Conny forsøger at finde en, der 

kan passe cafeteriaet – almindeligt åbent med pølser m.v. 

Generalforsamling onsdag den 27. maj. 

 

Regnskab: 

Ikke fremlagt regnskab, men der har været følgende siden sidst:  

Vi har fået 15.313,- i 2020 i aktivitetstilskud fra Lolland Kommune, som udbetales i to rater. 

Kun få restancer i kontingent – primært damerne. 

 

Herrer: 

Der indkaldes til spillermøde ved afslutning af sæsonen med henblik på status i forhold til næste år.  

Bustur den 28/3 til sidste kamp. Der sælges øl og sodavand i bussen samt sandwich.  

 

Damer: 

Godt gang i træning – primært med de nye unge spillere. De har været relativt stabile til træning.  

Mette arrangerer spillermøde i forbindelse med sidste kamp. Tobias deltager som repræsentant for 

bestyrelsen – ud over Mette.  

Været ok med spillere til kampe efter jul – bortset fra kampen i sidste weekend.  

Hvis nuværende position i rækken holder, så bliver det S2 næste år – og så må man spille sig op de følgende 

år. Der er ikke umiddelbart nok unge spillere til at lave et U19 hold.  

Mette vil gerne fortsætte som træner, hvis der satses på de unge, som gerne vil træne.  
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Ungdom: 

Status på trænersituation næste år: Umiddelbart ikke så mange, der ønsker at fortsætte. Der er kommet nogle 

emner på banen – som pt. bliver forespurgt.  

Ungdomsafslutning onsdag den 8/4: Samme procedure som sidste år med overnatning. 

Dulle og Jesper arbejder på at få lavet et ungdomsudvalg. De skal dog have hjælp til at påsætte trænere til 

holdene.   

Pga. nye aldersopdelinger i år, skal vi muligvis have nye pokaler. Dulle undersøger, om der kan laves ny 

gravering eller om der skal indkøbes nye. 

 

TSØ: 

Bestyrelsesmøde den 16. marts kl. 17.30 med deltagelse af repræsentanter fra bestyrelsen (alle dem fra os, 

der kan). Næste bestyrelsesmøder i TSØ er planlagt til den 20. april og den 27. maj (der kan vi ikke deltage 

pga. generalforsamling). 

TSØ ønsker at have et U17, U19 og to seniorhold. 

 

RHK Fællesskab: 

Strandrens: fordeling af datoer til hold endnu ikke på plads.  

 

E-Sport: 

Der handles udstyr, så snart det er muligt.  

Der skal bestilles en elektriker til at lave strøm og tilslutning i klublokalet.  

Reklamering via Facebook samt opslag i butikker, skoleintra m.v.  

 

Arrangementer:  

Seniorafslutning torsdag den 9 april (skærtorsdag): Der er udsendt invitation til trænerne, som videreformidler. 

Mad bestilles fra Cocotten – Lone bestiller. T-shirts til årets…. bestilles og trykkes hos KS – det sørger Dulle 

for.  

Generalforsamling onsdag den 27. maj: Bisse taler med Jens Hansen, om han vil være dirigent.   
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Evt.: 

Lalandia Cup: Invitation er sendt ud. Prisen er hævet på både holdgebyr og deltagergebyr. 

I-charge ladeenhed: Bisse har lagt den over til Dalle, som går videre med det. 

DGI medlemskab: Ansøgning indsendt. Bekræftelse på indmeldelse er sendt til Lone. 

Tilbud fra Die Herren om koncert: umiddelbart ikke noget, vi har ressourcer til at gå videre med. 

 


