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Bestyrelsesmøde 

Mandag den 3. september 2018 

 

 Cafeteria v/ Conny 

Conny er ikke blevet involveret ift. Lalandia Cup. 

 

 Regnskab 

Der er begyndt at komme indbetalinger til Lalandia Cup. 

 

 Herrer 

Det ser fornuftigt nu, lige pt. 14-15 til træning. Der skal tjekkes op på smækker og dunke. Derudover skal 

der bestilles 2x spillersæt m. 1 nummerrække – vi får en liste herpå efter afprøvning. 

 

 Damer 

På kvalholdet ser træningsindsatsen ikke så lovende ud. Der er ikke så stor tilslutning. Der er stadig god 

kvalitet i træningen. Derudover skal der bestilles 1x spillersæt – vi får en liste herpå efter afprøvning. 

Serie 4 damer ser tvivlsomt ud. Der er ikke så stor tilmelding. Vi afventer om der skal tilmeldes hold nu 

eller evt. efter jul. 

 

 Ungdom 

Der er tilmeldt 2 hold til Lalandia Cup, henholdsvis U12 og U14. 

Camilla indhenter spillerlister i slutningen af september (nye spillere skal tilmeldes, hvor eksisterende 

spillere opkræves automatisk). 

Der satses på 1x U14 hold frem for 1x U16 hold. Trine besøger de forskellige hold på torsdag med 

henblik på turneringstilmelding. 

 

 TSØ 

TSØ afholder ligeledes bestyrelsesmøde i dag. Intet at bemærke. 
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 Lalandia Cup v/ Jimmy/Dalle 

Der er lige pt. tilmeldt 75 hold – ca. 875 deltagere (spillere/trænere). Lalandia skal have deltagerantal på 

fredag den 7. september – Jimmy og Lone koordinerer. 

Derudover er der godt styr på det meste; både Holeby- og Rødbyskole, busser, dommere, halvagter. Jimmy 

sender en oversigt ang. halvagter – bl.a. til Trine, Heidi, Bissen og Lars. 

 

 RHK Fællesskab 

Strandrens: der meldes færdig pr. oktober. 

Fyrværkerisalg: der er aftale ift. salg igen i år. Der afholdes et møde nærmere omkring november. 

Derefter laves der lignende arrangement som sidste år. 

 

 E-sport 

Intet at bemærke. 

 

 Evt. 

1. Der sende en ansøgning til Sparekassen Rødby legat. 

2. Håndboldens Dag: afholdes 5. januar – vi deltager ikke. 

3. Sælge julelotteri vedr. børnehjælpsdagen – Trine undersøger ungdomsholdene. 

 


