Bestyrelsesmøde juni 2019
Deltagere: Jimmy, Lone, Bisse, Trine, Dulle, Mette, Christoffer & Polle

1. Konstituering af ny bestyrelse
a)

Introduktion til bestyrelsens opgaver/fordeling af opgaver
Herre/dameudvalgsformænd (Polle/Mette) fungerer som bindeled mellem afdelingen og bestyrelsen. Trine
sender opgavebeskrivelser for herre/dameudvalgsformænd.
Formand for RHK Fællesskab (Christoffer) koordinerer aktiviteter, der kan genere penge til klubkassen
og/eller skabe sammenhold i klubben.
Bindeled til ungdomsafdelingen (Dulle) koordinerer mellem ungdomsafdeling og bestyrelse. Gerne med
fokus på at få fundet nogle forældre (eller andre), som kan udføre opgaverne (eksempelvis arrangere
aktiviteter for ungdomsspillere). Jesper Kamper har givet udtryk for, at han gerne vil være med til at
arrangere aktiviteter i ungdomsafdelingen.
Jimmy vil fremover primært koncentrere sig om Lalandia Cup – som formand for Lalandia Cup udvalget.
Lone er kasserer og håndterer alt regnskabsmæssigt.
Trine er turneringsansvarlig, referent og postkasse-administrator.
Tobias laver forefaldende opgaver som formand og repræsenterer derudover klubben i TSØ’s bestyrelse.
Derudover kigger han på E-sport sammen med Jimmy (og muligvis Christoffer).

b)

Praktisk omkring bestyrelsesarbejdet
Vi holder fast i 1. mandag i måneden. Trine udsender oversigt med datoer.
Vi starter Kl. 18.00 – med spisning. Som regel kan vi holde os på ca. 3 timer.
Trine laver liste med telefonnumre og mailadresser.
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2. Ungdom
a)

Status på trænersituation:
Vi mangler stadig trænere til U13, U15/U17 og evt. U9.
Vi undersøger forskellige muligheder og må alle prøve at se om vi kan komme i tanke om emner.
Polle/Christoffer vil prøve at lave et opslag i herrernes Facebookgruppe.

3. RHK Fællesskab
Intet nyt.

4. Lalandia Cup
Der forventes ca. 900 deltagere, inkl. trænere. Pt. er der tilmeldt omkring 25-30 hold.
Udvalget har brug for assistance til at koordinere halvagter. Trine tager opgaven. Der kan komme ca. tider
relativt tidligt og så kommer programmet så snart det er klart (lørdag 8-18.30 og søndag 8-16.00).
Kan der evt. spares en hal om søndagen, nu hvor vi ikke er afhængige af harpiks/ikke harpiks? Der kan i hvert
fald kigges på det – der tænkes i at ligge så mange kampe som muligt i Rødby og Rødbyhavn søndag.
Stævnekontor-vagter koordineres af Lars Bredtved.
Dorit P. vil gerne hjælpe ved Lalandia Cup. Jimmy tager den med videre.
Dulle/Helle koordinerer vagter til sliksalg og morgenmad.
Der skal tages kontakt til Sportigan/Sport24 for indhentning af tilbud på præmier.

5. Evt.
a)

Håndboldens dag: afholdes 11. Januar og vi tilmelder os. Trine undersøger om hallerne er ledig den dag.
Bisse og Trine arrangerer tilmelding.

b)

Kontingent: Der er blevet foreslået studenterrabat. Lone undersøger, om det er muligt at håndtere det i
vores system.

c)

E-sport: der skal planlægges et informationsmøde, hvor der samles nogen som har interesse i det og få
etableret et “udvalg” til at få sat rammerne for E-sport i RHK: Hvad skal vi, hvad skal vi tilbyde og hvordan?
Der etableres træningslokale i det store møderum på 1. Sal i hallen. Møde i Holeby den 17/6 om ved DGI
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om evt. samarbejde mellem klubber (fælles træner, faciliteter m.v.) (med IK85, Holeby, Errindlev og os) –
Jimmy, Bisse og Christoffer deltager. Jimmy, Bisse og Christoffer sætter sig sammen og får aftalt noget
d)

Opstartsfest senior: Der er et par damer, der har mod på at arrangere noget. Mette taler med dem, der
gerne vil arrangere. En dato slut september/start oktober. Husk at koordinere med Conny i cafeteriet (og
evt. Trine, hvis der skal bruges hal). Vi kan overveje at invitere alle trænere – også ungdom

e)

Strandhåndbold – nogle af damerne vil gerne spille. Trine undersøger og sender til Mette

f)

Der bestilles trøjer til cafeteriet og hjælpere generelt. Kunne det overvejes, at lave et tryk på ryggen med
“reklame” for at være frivillig i klubben? Jimmy bestiller

g)

Hvad kræves der fra bestyrelsen i forhold til de opgaver der ligger i klubben? Der er ikke krav om, at
bestyrelsen nødvendigvis skal deltage på alle opgaver. Man hjælper, hvis man kan

h)

Herrer: vil gerne have to træninger tirsdag og torsdag. Skal TSØ træne i Rødbyhavn? Der er pt. ikke booket
noget træning til dem i Rødbyhavn, men Trine tager kontakt for at få en afklaring

i)

Bisse har tilmeldt os til foreningsdag i Rødby, hvor alle foreninger kan deltage og vise flaget. Det afholdes
tirsdag den 20. august kl. 8.30 til 13.00 for 0-3 kl. på skolen – udendørs. Der er planlægningsmøde den 20.
juni kl. 17-18. Bisse deltager på planlægningsmøde. Lone og Bisse deltager på selve dagen
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