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Bestyrelsesmøde 

Mandag den 3. august 2020 

 

 

Herrer: 

I stedet for engangs-isposer til træning, kunne man sætte nogle gele-poser i fryseren i cafeteria. Polle sørger 

for det.  

Rasmus Pedersen sponsorer drikkedunke til de to herre-hold – personlig drikkedunk.  

Herrerne starter op onsdag i denne uge.  

 

Regnskab: 

Vi har fået refusion fra Corona hjælpepakken ift. Lalandia Cup. 

 

Damer: 

Starter op i næste uge. 

På pariret er der 12-14 stykker faste. De unge piger – som formodentlig vil udgøre størstedelen af truppen - 

vil gerne spille S2. Men vi afventer lige opstart af træning inden vi søger om tilmelding i S2. 

Pokalen fra sidste år er graveret – den udleveres ved.  

 

Ungdom: 

Trænermøde afholdes på torsdag den 6/8 kl. 19.00.  

Stine har tilbudt sin hjælp på U11.  

Vi skal have styr på nøgler og brikker – både til Rødbyhavn og Rødby. 

 

Bestyrelsen drøftelse generel holdning til deltagelse i stævner m.v.: Deltagelse til niveaustævner er ok, da det 

stort set er som en almindelig kamp.  
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I forhold til julestævne, kan vi – som tingene er nu - ikke forsvare at sende de unge mennesker afsted til 

stævne. Det bliver den officielle udmelding, hvis spørgsmålet dukker op. Hvis situationen er anderledes til 

den tid, så kan vi måske i stedet kigge på påskestævne.   

 

TSØ: 

Se ovenfor. 

 

Indkøb: 

Mette bestiller harpiks, tape m.v. Vi kigger på tøj m.v. når vi er kommet i gang.  

 

RHK Fællesskab: 

Arrangement med Femern Belt 29. oktober: Vi har ikke hørt mere, men der skal bruges ca. 30 frivillige til 

parkering m.v. De er ikke kommet med udspil på, hvad vi kan få for det – det skal vi overveje.  

Strandrens: U15 i uge 33, bestyrelsen i uge 36 og herrerne har så den sidste gang i uge 39. Hvis damerne ikke 

har været afsted, så kan de måske tage uge 36 i stedet for bestyrelsen – Mette følger op.   

Fyrværkerisalg: Ikke noget nyt. Men Jimmy overvejer at lave et fyrværkeriudvalg – for at fordele opgaverne 

lidt.  

 

E-Sport: 

Der er blevet lavet strøm m.v.  

PC’er klar til udlån fra kommunen i opstartsfasen – vi skal bare have dem hentet.  

De unge mennesker, som har meldt sig, bliver sendt på kursus i september, hvor Jimmy også deltager.  

Vi er klar til at starte noget op i løbet af efteråret.  

 

Arrangementer:  

Opstartsfest: Start september. Et par fra herre-afdelingen + et par fra dameafdelingen i et festudvalg sammen 

med repræsentant fra bestyrelsen (Bisse og Polle).   

Håndboldens dag 9. januar: Vi er tilmeldt, men har ikke hørt noget endnu. Vi har booket Rødbyhavn fra kl. 

11.00 til eftermiddag (ca. 2 timer). Trine taler med Conny og Dalle.  
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Foreningsdag Rødby Skole 25. august 8.30-13.00: 0-3 klasse. Dulle undersøger Søster og Lena om de kan + 

evt. andre og melder tilbage til Bisse.  

 

Evt.: 

Motionscenter: Vi prøver at åbne igen. Vi laver skilt om, at man skal spritte af på maskine efter brug og stiller 

overflade-sprit til rådighed. Polle taler med Dalle om, at få åbnet for rummet og få lavet skilt m.v.  

 


