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Bestyrelsesmøde 

Mandag den 4.juni 2018 

 

 

Visionsplan (med deltagelse af Nicolaj, HRØ) 

Diskussion af udkast til vision/strategi. Der arbejdes videre med planen. 

 

Herrer 

 Intet at bemærke  

 

Damer 

 Det overvejes om der skal startes op lidt tidligt, med noget ”for-sjov” træning. 

 

Ungdom 

Status: Stig Bredtved har sagt ja til at træne U14/U16 sammen med Ole Carlsen.  

 

TSØ 

 Status: Der arbejdes stadig på budget. Ellers ikke så meget nyt.  

 

RHK Fællesskab 

 Strandrens: Det er lykkes at finde folk indtil nu. Næste gang er den 16/17. juni og den tager U6. 

 

Lalandia Cup 

Status: Holeby Skole er ok og beredskabsstyrelsen har været med inde over i forhold til 

belægningsplan (den skal blot udarbejdes og godkendes i år - og ellers kun godkendes igen, hvis der 

sker ændringer). Der er 2 steder hvor der kan serveres morgenmad, hvis nødvendigt - udover 

“kantine”. 

PT. er der 18 tilmeldte hold (hvoraf 15 har betalt). Frist for tilmelding er 24. august. 

Bus er der styr på. Der skal laves en plan for hvor/hvornår der skal bruges halvagter. Øvrige hjælpere 
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(stævnekontor osv.) har Lars Bredtved styr på.  

Møde igen den 4. august. 

Der opleves frustrationer over, at det ikke virker som om der er fuldstændig styr på opgaverne i 

forhold til Lalandia Cup på nuværende tidspunkt. 

 

Evt. 

Vi har fået samme hal-tider til næste år, som i år. Trine laver et udkast til træningsplan – så vidt 

muligt, under hensynstagen til ønsker fra trænere. 

 

Der skal laves et nyt banner over døren i forhallen - tekst skal afpasses til ord fra visionsplan. 

 

Kommunikation - Hvis vi skal have ny hjemmeside, så skal det laves, sådan at den nye side 

indeholder et link til medlemsregistrering/tilmelding i klubmodul. Vi ønsker ikke på nuværende 

tidspunkt at skifte system til registrering og kontingentopkrævning. Det skal undersøges hvor vores 

domæne ligger – er det hos Klubmodul? Lone/Jimmy kigger på det. 

 

Vi fastholder indtil videre samme mødekalender som i år – dvs. første mandag i måneden. Trine 

udsender oversigt over mødedatoer. Vi holder sommerferie i juli, så næste møde er mandag den 6. 

august. 

 


