
 
 

 

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. december 2019 

 

Cafeteria (med deltagelse af Conny): 

Håndboldklubbens julefrokost fredag den 6/12. 24 deltagere. Dorit laver mad.  

Der er afholdt 3 julefrokoster for forskellige foreninger. Der mangler stadig 3.  

Trille/Trolle juleafslutning 7/12 – trænerteamet klarer det selv.  

Børnestævne 15/12 – start kl. 10.00 og slut ca. 12.00. Juleafslutning for U5/U8 i forbindelse med 

børnestævne – efter kampe. Bøfsandwich og fritter, kaffe/te og saftevand. 

 

Regnskab: 

Der er ikke sendt regnskab ud – der er ikke sket så meget siden sidst. Vi får regnskab til næste møde. 

Kontingent ser nogenlunde fornuftigt ud. Bortset fra damerne, er det kun få som mangler at få betalt. Vi har 

fået penge for de to, som vi har søgt på.  

 

Herrer: 

Erich har bedt om et statusmøde med Polle og Bisse i forhold til herreafdelingen. Bisse finder en dato og får 

aftalt det.  

Herrespillerne skal være lidt mere grundige med at udfylde køresedler – der skal stå antal km (frem og 

tilbage) og ikke bare sted.  

 

Damer: 

Der er afholdt spillermøde. Det ser ud til, at vil være nok spillere efter jul, når nogen er tilbage fra skader. 

Der trænes ikke. Der skal betales kontingent, uanset om der trænes eller ej. Vi har anmodet HRØ om at 

komme i S4 efter jul. Der udbetales kun kørepenge til dem, som har betalt kontingent.  
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Ungdom: 

Ny træner til U5/U8 – Jimmy. 

Både U11 og U13 er tilmeldt DTH cup, og alt er afregnet til Lone fuldstændig som aftalt. Godt gået!  

U11 vil nok gerne med til UV-stævne i januar. Muligvis også U13. De to hold skal koordinere tilmeldingen. 

 

RHK Fællesskab: 

Fyrværkeri: Munk har haft stor held med at finde frivillige – der mangler kun nogle få vagter. Jimmy og 

Bisse har været på kursus i håndtering af fyrværkeri. Godkendelser skulle være på plads, men vi mangler at 

få bekræftelse. Bannere sættes op inden jul – Munk har samlet et hold til at tage den opgave.  

Hold Lolland Ren: Frist for tilmelding 15/12. Jimmy har tilmeldt os – Rødbyhavn strand.  

 

Arrangementer:  

Håndboldens dag 11. januar: Rødbyhallen er nu på plads. Bisse og Dulle koordinerer dagen. Trine hjælpe 

med pressemeddelelse m.v. Vi skal helst have meldt noget ud inden jul. 

Træner/Lederfest: Ikke afklaret endnu, hvad der skal ske. Bisse arbejder på det. 

 

Evt.: 

Vi skal have indhentet børneattest på Jimmy – Trine sætter det i gang. 

Den der forlader hallen sidst, skal sikre sig, at hoveddøren er lukket, så ikke alarmen går. Vi får regningen, 

hvis alarmselskabet må komme ud. Spillerne skal have besked om, at de skal sikre sig, at døren bliver lukket 

ordentligt når de går.  

 


