
 
 

 

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. maj 2021 

 

 

Regnskab: 

Årsregnskabet viser et overskud, hvilket er ret flot i et corona-år, på trods indkøb af E-sports udstyr. Det 

skyldes primært, at vores medlemmer er blevet i klubben på trods af nedlukning, og at vi har fået hjælpepakke 

for Lalandia Cup, og selvfølgelig, at vi ikke har haft helt så mange udgifter som sædvanligt.  

 

Herrer: 

Trænersituation: Martin Post og Lars Kruse fortsætter næste sæson – der holdes møde vedr. forventninger til 

næste sæson. Morten, Steen og Bøgvind fortsætter også som holdledere. Der arbejdes på at få planlagt et 

spillermøde. 

Der skal følges op på, om der er behov for indkøb af spillertøj. 

 

 

Damer: 

Mette har talt med de fleste damer, og de har bekræftet, at der bliver et damehold (12-14 spillere). Nogle vil 

gerne træne, i det omfang det er muligt, nogle vil kun spille kampe. De har udtrykt ønske om kun at betale 

halv kontingent, hvis der kun spilles kampe. Det er turneringen der koster penge, og rundt regnet koster det 

ca. 15.000 kr. at have et hold i turneringen, og derfor kan vi ikke godkende halv kontingent. Ønsker ikke at 

bruge en hel søndag på kampe, men vil heller ikke spille S4 – i første omgang fastholder vi tilmeldingen i S2.  

 

 

Ungdom: 

Trænersituation:  

Trille/Trolle: Der arbejdes på at finde et dream-team :-)  

U5/U8: Nuværende trænerteam fortsætter: Dulle, Michael, Trine, Clara og Astrid. 

U9: Jimmy og Brian fortsætter. Hvis der fortsætter med at være så mange spillere som nu, kunne der godt 

være brug for en træner mere. 

U11: Stine Svendsen vil gerne fortsætte. Der skal findes en mere til at assistere hende. 

U13/U15/U17: Victor vil gerne træne, hvis der et hold, men vil gerne have en hjælper.  

Kunne være godt med en ungtræner på alle hold, men det kan vi altid kigge på, når vi kommer i gang. 
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RHK Fællesskab: 

Strandrens: U5/U8 har taget den 24/4. U9 tager den næste, og så taler Jimmy med de øvrige hold.  

 

 

Lalandia Cup: 

Der er udsendt indbydelse, og der er styr på booking af Lalandia, haller, skoler (Rødby, Holeby og Bindernæs) 

m.v. Der er pt. 17 hold tilmeldt. Frist for tilmelding er start august. 

 

 

Generalforsamling:  

Afholdes som planlagt den 26. maj kl. 19.00. Trine har lavet dagsorden, som offentliggøres på Facebook, 

sammen med tidspunkt og sted for generalforsamlingen, senest den 12. maj. 

 

 

Evt.: 

Håndboldpas: Er sendt ud til alle medlemmer, som er registreret i HåndOffice med en mailadresse. Men der 

er mange vi ikke har registreret mailadresser på i HåndOffice, og der er også nogle der ikke er medlemmer 

mere. Trine og Lone følger op.  

 

 


