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Bestyrelsesmøde 4. Marts 2019 
 
 
1. Fællesmøde TSØ, HMH og RHK: 

1.1. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer og dertilhørende opgaver:  

1.2. Orientering om tøjaftale v/ Bjarne: Tøjaftale og evt. fornyelse blev drøftet 

1.3. Drøftelse af fælles arrangementer: Kommende arrangementer ses på TSØs hjemmeside. TSØ melder 

hurtigere ud ift. hjælpere m.m. Der afholdes et møde med TSØ (Bjarne), HMH’s aktivitetsudvalg og vores 

Fællesskabsudvalg for at drøfte kommende arrangementer. 

1.4. Fællesmøder ml. bestyrelser fremadrettet; hvor tit skal de afholdes og hvad skal de indeholde: Fællesmøder 

fremadrettet bliver september og februar. Næste møde er mandag den 2. september 2019 i HMH kl. 18.00 

– HMH indkalder. 

1.5. TSØ Ungdom 

1.5.1. Orientering v/ Morten: Nye regler næste sæson gør, at U19 frit må spille på senior også. På 

ungdomsuddannelsesårgangene tilbyder TSØ et spillerakademi, i samarbejde med HTX, HF m.fl. og 

mental træner, styrketræning, kostvejleder m.fl. Truppen på U17/U19/2. division er smal og det ser 

den også ud til at være i den kommende sæson – der vil være sammentræning for dem i den 

kommende sæson.  

U16 TSØ2 er blevet en god succes. 

1.5.2. Drøftelse af fremtidigt samarbejde omkring U15/U17/U19: Lige pt. er det dog ikke nødvendigt med et 

møde. Se evt. nedenstående punkt! 

1.6. Drøftelse af evt. fællesmøder med ungdomsudvalg: Dette venter vi med, men forpligtiger os til at kontakte 

hinanden indbyrdes først inden der laves andre eventuelle aftaler. Hertil vil det være Trine fra Rødby og 

Britt fra HMH, der er de ansvarlige. 

1.7. Drøftelse af samarbejde omkring uddannelse af trænere: Vi ønsker at lave et samarbejde omkring 

træneruddannelse. Hertil påtænkes det at laves nogle lokale træningspas, bl.a. med 1. holdstræner. 

 

2. Rødby HK Bestyrelsesmøde: 

2.1. Ungdom 

2.1.1. Status på trænersituation for den kommende sæson: 
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Der arbejdes videre med forskellige løsninger. Der er dog behov for at få lavet en oversigt over hvor 

mange vi har på de forskellige årgange. Trine laver oversigt.  

2.1.2. Ungdomsafslutning: Der afholdes møde torsdag den 14. marts med trænere og herefter gives der 

besked. 

2.2. RHK Fællesskab 

2.2.1. EDC: Intet nyt. 

2.2.2. Strandrens: Strandrens har vi ikke fået i år. 

2.3. Arrangementer 

2.3.1. Afslutning: Indbydelsen er sendt ud og printet ud og lagt ned i skabet. Leif Kok laver mad. 

2.3.2. Generalforsamling: Onsdag den 22. maj 2019. Trine laver udkast til dagsorden til næste møde. 

2.4. Evt. 

2.4.1. Pokaler: Camilla indkøber en ny pokal til damerne. Derudover indhenter Camilla pokaler hos 

ungdomsholdene. 


