
 
 

 

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 3. februar 2020 

 

Cafeteria: 

Cafeteria er optaget den 3. april – der kan vi ikke holde nogen afslutninger.  

Børnestævne 29/2 i Rødbyhavn. 

Prisuddeling Kultur og Fritid den 6. marts.  

Brødrister er gået i stykker – den er blevet repareret.  

 

 

Regnskab: 

Efter aftale, ikke noget regnskab denne gang. 

Vi har modtaget betaling for fyrværkeri.  

2. rate på kontingent er trukket pr. 1. feb. 

 

Herrer: 

Der er ønske om bus til Serie 1’s sidste kamp i Ringsted den 28. marts. Jimmy tager kontakt til Skørringe 

busser om pris. Bussen er til spillere og til de tilskuere, som har lyst til at tage med.  

 

Damer: 

Træning er startet op igen. Der er kommet ca. 12 nye spillere – primært U17 og U19 spillere. Denne sæson 

træner og spiller de med på DS3. Vi skal kigge på, hvordan det ser ud til næste år i forhold til hold – om det 

skal være U19 eller senior.  
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Ungdom: 

Tilgang på Trille/Trolle og U5/U8. U11 har også tilgang – primært af spillere som egentlig er U9. De er nu 

tilmeldt til stævner i foråret, og der er også planlagt træningskampe. Kirsten og Stine har bekræftet, at de også 

tager kampene med U9.   

Nye hjælpetrænere på U5/U8 – Clara Post og Astrid Krarup. De gør det fint.  

U11 og U13 har deltaget i UV-stævne i Nakskov – med stor succes.  

Stadig ikke endelig afklaring i forhold til trænere næste sæson.  

 

TSØ: 

Intet nyt. 

 

RHK Fællesskab: 

Strandrens: vi har fået Rødbyhavn Vest 2 (foran Lalandia). Grundrens én gang i løbet af de sidste 3 uger af 

april (slutningen af april), derefter hver 3. uge, med afslutning 1. oktober. Ungdomsholdene (ned til U5/U8) 

kan også godt være med til strandrens. Jimmy laver en fordeling på holdene og sender til trænere.  

 

Arrangementer:  

Ungdomsafslutning: Evt. sådan, at trænerne selv planlægger arrangementet ligesom sidste år. Trine taler med 

Dulle. Vi skal have indhentet pokaler.  

Seniorafslutning: torsdag den 9 april (skærtorsdag). Trine laver udkast til invitation.  

Herrerne er i gang med at arrangere en fastelavnsfest den 15. marts. Noget er gået galt invitationerne, så ikke 

alle har fået det. Det bliver der rettet op på.  

 

E-Sport: 

Jimmy er klar til at bestille udstyr. Han arbejder på et Facebook-opslag om, hvad vi starter op, og at vi har 

brug for frivillige til at hjælpe os – bl.a. som træner. Jimmy er i dialog med konsulent på E-sport i Lolland 

Kommune om at lave arrangement. 
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Evt.: 

Lalandia Cup udvalg har holdt igangsætningsmøde i januar. Kommunale haller + Errindlevhallen og 

Maribohallerne er booket. Man mangler at lave aftale med Bindernæs. Lalandia sender noget snarest. 

Indbydelser sendes ud slut februar/start marts. Udvalget fortsætter.  

I-charge ladeenhed: Hvis der ikke er omkostninger eller arbejde forbundet med det, kunne det godt være et 

tilbud til hallens brugere. Tobias kan tage en snak med firmaet og finde ud af noget mere. Evt. tage en snak 

med Morten i Maribo for at høre, hvilket arbejde, der er forbundet med det og om det bliver brugt. Vi kan 

overveje om vi evt. kan låne nogle ekstra bokse i forbindelse med Lalandia Cup.  

Prisuddeling Kultur og Fritid 6/3: Vi afventer beslutning om indstilling inden vi evt. tilmelder.  

Foreningsmøder HRØ: Næste møde er mandag den 2. marts i Næstved (Herlufsholm). Det er den dag vi har 

bestyrelsesmøde, så det er ikke relevant.  

Fitnessrum: der er indkøbt et nyt løbebånd til fitnessrummet. Polle og Dalle har samlet det og det er klar til 

brug. Der bliver også kigget på cyklerne.  

Booking af haltider: Trine booker som i år – så må vi evt. afsige tid efterfølgende.  

DGI medlemskab: Trine undersøger hvad det koster i DGI Storstrømmen. Medlemskab giver rabat på kurser 

(bl.a. E-sportstrænerkursus), og adgang til forskellige events.  

 


