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Bestyrelsesmøde 

Mandag den 4. maj 2020 

 

Cafeteria: 

Der skal laves ny forpagtningskontrakt. Den udløber pr. 31/12 og ny aftale skal være på plads senest 31/10 i 

år. Lone undersøger det. 

Alkoholbevilling skal først fornyes til september 2021.  

 

Regnskab: 

Regnskab afsluttet med et fornuftigt overskud.  

Budget 2021/2022: Forventet overskud på 5.000,- kr. Der er ikke i budgettet medregnet noget omkring E-

sport. Lalandia Cup er også lidt usikkert, så længe vi ikke ved, hvordan verden ser ud.   

 

Herrer: 

Der er styr på trænere til næste sæson. Bisse sætter sig med herre-trænerne på et tidspunkt og får styr på 

kontrakter m.v. 

 

Damer: 

Umiddelbart melder alle klar igen til næste sæson. Vi skal overveje, om vi vil søge om at få holdet i S2 – 

fristen er i starten af september, så vi venter med at tage stilling til det til efter sommerferien.  

Trine laver udkast til kontrakt til Mette. 

 

Ungdom: 

Trænersituationen: 

U5/U7: OK 

U9: OK – evt. tilknyttes en ung-træner 

U11: Mangler en hjælper  
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U15: Mangler primær træner – hjælpetræner ok.  

 

TSØ: 

TSØ har klaget over nedrykning til 3. division – afventer afgørelse.  

Deltagelse på TSØ bestyrelsesmøde i maj: Lone og Dulle deltager. 

Bestyrelsesmøde den 30 september 16.30 + deltagelse i partnerdag m.v.: Umiddelbart kunne ingen deltage  

 

RHK Fællesskab: 

Strandrens: Jimmy har selv taget den første gang. Herrerne tager uge 21, damerne uge 24, U5/U8 uge 27, U11 

i uge 30, U13/15 i uge 33, bestyrelsen i uge 36 og herrerne uge 39. 

 

Lalandia Cup: 

Møde i næste uge. Vi afventer hvad der kommer af udmelding fra regeringen, samt hvad Lalandia kan/må. 

Umiddelbart virker det ikke realistisk, at kunne afholde det – i hvert fald ikke i ”normal” opsætning. Der tages 

beslutning så snart vi ved noget mere.  

Udvalget tager en snak med Lalandia om, hvad de tænker.  

10 hold tilmeldt indtil videre – men har ikke betalt.  

 

E-Sport: 

Ikke indkøbt udstyr, fordi der har været lukket ned. Jimmy har nogle unge gutter i tankerne, som måske kan 

bruges som trænere.  

DGI har bragt en anden konsulent i spil til at tage over fra den tidligere i samarbejde med nogle erfarne E-

sportsfolk. De håber, at de kan få noget op at stå og fortsætte projektet inden så længe.    

HVIS vi ender med at måtte aflyse Lalandia Cup, så kan tiden bruges til at få lagt en ordentlig plan for E-

sport, og finde nogle folk, der kan undervise m.v. 

 

Arrangementer:  

Generalforsamling onsdag den 27. maj: Vi skal annoncere senest den 13. maj. Afhængig af udmelding fra 

regeringen, kan vi evt. lave indbydelse med tilmelding og arrangere noget virtuelt, hvis tilmeldingen 
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overskrider max tilladte forsamling. Hvis kommunen ikke lukker op for hallen inden dato for 

generalforsamling, må vi finde et andet sted at være. Vi kan evt. være udenfor, hvis vejret er fornuftigt. Lone 

spørger revisorer om de vil igen i år, Bisse finder dirigent. 

Afslutninger: Det er ikke realistisk at holde afslutninger inden sommerferien. Vi holder en opstartsfest for 

seniorer (som erstatning for afslutning), hvor vi også kan fejre herrernes oprykning m.v.  

 

Evt.: 

Input til DHF Covid19 Taskforce: Ingen input. 

 


