
 
 

 

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 2. november 2020 

 

 

Regnskab: 

Status: Vi har søgt Corona pulje igen med åbning af den nye pulje – med begrundelse i Lalandia Cup også 

denne gang. Vi har fået de første tilmeldinger til Floorball – det er konteret under Håndbold i regnskabet. Vi 

har haft udgifter til E-sport – til indkøb af udstyr. Jimmy søger om penge for strandrensning. 

Kontingent: Jesper har sendt spillerlister ud til ungdomstrænere, som følger op. Der er ca. 5-6 herrespillere, 

som mangler at få betalt. Hos damerne er der pt. tilmeldt 7, hvoraf en er i restance også fra sidste år. Vi skal 

have de sidste med. Mette må lave en liste over hvilke spillere hun har – Lone tager kontakt til Mette.   

 

Herrer: 

Kval-herrer er ikke kommet rigtig godt fra start. HS2 har vundet to kampe på, at modstanderne ikke kan stille 

hold. Alle virker glade og tilfredse med trænere og træning.  

Kontrakterne for herre-trænerne er på plads.  

 

Damer: 

Afbud fra Mette – vi kender ikke status.  

 

Ungdom: 

U9 og U11 er for mange om tirsdagen i Rødby – vi arbejder på at finde en løsning. Vi har nogle U9 piger, 

som træner med U11 (men bliver ikke brugt til kampe) – vi skal have afklaring på hvad der er den bedste 

løsning for pigerne. Dulle taler i første omgang med trænerne.  

Der er indkøbt træningsdragter til alle trænere – dog mangler én pga. restordre. 
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TSØ: 

TSØ mangler information om de reelle ejere – ledelsen i de to moderklubber. Vi skal sende oplysninger om 

bestyrelsesmedlemmer, så sørger TSØ for at vi får vejledning. Trine sender oplysninger. 

 

E-Sport: 

Der er indkøbt udstyr, som skal sættes op snarest. Grunduddannelse i E-sport er gennemført.  

Holdet har spillet deres første kamp og vandt. 

Der er oprettet et hold i klub-modul, som man kan tilmelde sig på. 

Vi skal også have oprettet et hold fredag kl. 16-18 for yngre spillere (Fortnite). Separat hold med Fornite 

målgruppe 10-13 år. Samme kontingentsats som de andre. Vi skal have budskabet ud – Jimmy annoncerer på 

FB. 

Hvad hvis vi har gengangere fra håndboldhold til E-sport – skal de have en lavere kontingentsats, og kan vi 

det? Lone undersøger det.  

 

Floorball: 

Der er oprettet et hold, og vi har fået de første tilmeldinger. Kontaktperson er Morten Kongstad. DGI er 

informeret om, at vi har fået floorball i RHK, og Morten er sat på som kontaktperson.  

 

RHK Fællesskab: 

Fyrværkerisalg: Det bliver lidt mere besværligt i år pga. Corona restriktioner. Jimmy får brug for ekstra 

hænder til opsætning m.v. Der bør måske oprettes et udvalg – Jimmy har sat det i gang.  

Hvis vi kan lave Mega-store vil vi gerne det.  

Vi skal have annonceret det hurtigst muligt – så snart vi ved om det er Mega-store.  

 

Arrangementer:  

Håndboldens dag: Stadig intet nyt. 

Bestyrelsesjulefrokost: Vi afventer, om vi kan holde det med partnere.  

Træner/Lederfest: Vi afventer, om vi kan holde det.  
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Evt.: 

COVID: Forældre må ikke være i hallen under træning, og forældrene skal så vidt muligt aflevere og hente 

ved døren. Trine lægger det på Facebook.  

Indkøb: Vi skal have købt bolde og spillertøj til U15/U17.  

Håndbold i skolen: 2-5 klassetrin. Vi skal udpege en kontaktperson og stille med en relevant træner i en af de 

planlagte sessioner på skolen. Dulle kigger på det. 

Dialogmøde med kultur og fritid: mødet den 27/10 blev aflyst. Afholdes senere. 

Forpagtningsaftale: kontrakten er forlænget i 4 år på samme vilkår som nu. 

 


