
 
 

 

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. august 2021 

 

 

Regnskab: 

Intet at bemærke. 

 

Herrer: 

Opstart den 11/8. Der trænes onsdag indtil ca. 1/9, hvorefter der trænes tirsdag/torsdag. 

 

 

Damer: 

Intet at bemærke. 

 

 

Ungdom: 

Sabine har sagt ja til at hjælpe Victor på U15/U17. Ellers mangler kun ekstra træner til U9 og nye ungtrænere 

til U5/U8 (fordi Clara og Astrid selv træner samtidig). 

Opstartsmøde for ungdomstrænere mandag den 9/8. 

Børneattester: Lone vil gerne være behjælpelig med at få lavet dem elektronisk. Det kræver blot, at trænerne 

giver samtykke til at lave dem elektronisk og at de har nem-id.  

 

 

Indkøb: 

Herrerne tjekker op ved opstart. U-team må tjekke op i forhold til ungdomsholdene.  

Hver afdeling bestiller bare selv og sørger for at få påsat holdnavn (og bestiller). 

 

 

Lalandia Cup: 

33 tilmeldte hold. Jimmy har kontaktet de klubber, som plejer at deltage, men ikke har meldt til. Jimmy tager 

igen kontakt til dem, som plejer at komme, som ikke har meldt tilbage på hans første mail.  

Udvalget har møde dagen den 12. august (dagen efter tilmeldingsfrist).  

Fremadrettet skal vi lægge det en anden weekend end Næstved Cup (undersøge med dem, om de afholder 

stævnet den samme weekend igen til næste år).  

 



 
 

 

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 

 

E-sport:  

Opstart 17/8. Jimmy samler de unge mennesker snarest muligt for at planlægge.  

 

 

Floorball: 

Opstart 10/8. Kontaktperson Morten Kongstad.  

Vi inviterer Morten til at deltage på et bestyrelsesmøde og fortælle lidt om deres planer, hvor mange er de 

m.v., og hvor vi kan spørge ind til om de f.eks. har planer om at tilbyde det til børn. Bisse tager kontakt til 

Morten.  

 

 

RHK Fællesskab: 

Strandrens: Bestyrelsen (= Lone og Jimmy) samlede skrald i mandags. Herreholdene mangler – Polle/Munk 

prøver at få dem samlet til 14/15 august.   

 

 

Arrangementer: 

Opstartsarrangement 25/9: Bisse har booket busser, og har talt med Knuthenborg og Go-kart. Pga. ferie har 

de dog endnu ikke meldt tilbage. Bisse følger op, når han er tilbage fra ferie. Hvis han får lavet aftaler i 

næste uge, så skal der laves nogle invitationer snarest muligt derefter.  

DGI – invitation omkring SFO indsats i Lolland Kommune: Bevægelse og foreningsliv: Dulle har været i 

kontakt med DGI, som vender tilbage med mere info efter sommerferien.  

 

 

Evt.: 

Ansvarlig for fitness: Trine står pt. på, men den opgave bliver overdraget til Lone.  

Medlemshåndtering: Fremover sender Trine udmeldinger videre til Lone, som registrerer det i systemet.   


