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Bestyrelsesmøde 

Mandag den 4. november 2019 

 

Cafeteria (med deltagelse af Conny): 

Lokalhistorisk arkiv har afholdt årsmøde. Der kom ca. 60 personer. 

Tirsdag den 12/11 kommer Stofa og holder info-møde. 

Badmintonspiller ungdom holder juleafslutning i Rødbyhavn den 7/12. 

Flere julearrangementer: Scandlines, Badminton, Hundeklub m.v. 

 

Regnskab: 

Status: Der er ikke lavet regnskab denne gang. 

Kontingent: Mangler nogle stykker på herre-holdene – Polle tager sig af det. Mangler to på dameholdet. 

Mangler én på Trille/Trolle og én på U5/U8. Én på U11 og én på U13.  

 

Herrer: 

Træningstider – man vil rigtig gerne træne tidligere om torsdagen, hvor damerne alligevel ikke bruger 

træningstiden. Det blev besluttet. 

Blå udebanetrøjer skal bestilles (4xL, 4xXL, 4xXXL) – Trine bestiller (undersøge om der kan fås størrelse 

XXXL).    

 

Damer: 

Har måttet melde afbud til de sidste to kampe. Der kommer heller ikke mange til træning. Pt. 11 skadede 

spillere. En del telefon-spillere. Vi aflyser træningstid og overgiver den til herrerne, så det blot bliver et 

telefonhold. Pt. kun 3 betalende spillere – men der er stadig mange udgifter. Trine melder ud i gruppen på 

vegne af bestyrelsen – derefter indkaldes til spillermøde med repræsentanter fra bestyrelsen.   

 

Ungdom: 

U5/U8 kunne godt bruge en træner mere. En forælder er begyndt at hjælpe til, men med 18 spillere kunne 

der godt bruges en træner mere. U11 går fint – både til træning og kamp. U13 kommer fint til træning. De 
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glæder sig til det. Der spilles med anmeldt lovligt hold, og det betyder at de taber kampene – men de holder 

humøret højt. 

U11 og U13 deltager i DTH Julecup. Klubben betaler holdgebyr. Deltagergebyr er 700,- kr. hvoraf klubben 

dækker de 300,- kr. Egenbetaling 400,- og holdene sørger selv for transport (klubben dækker ikke udgifter 

til transport).   

Juleoptog fredag den 22/11 – mødetid kl. kl. 17.30 ved Aldi. Bisse pynter tog og vogn den 21/11 – men 

ønsker hjælp (Dulle, Polle, Jimmy og Munk hjælper). Vi giver børnene hvide trøjer på i år.  

 

TSØ: 

Der afholdes generalforsamling mandag den 18/11. Tobias deltager. 

 

RHK Fællesskab: 

Fyrværkeri: Jimmy laver opslag, så folk kan tilmelde sig vagter. Containere er med i prisen – ikke ekstra 

udgift. ADR-kursus den 25/11 i Ishøj kl. 19.30 – Jimmy, Munk og Bisse deltager. Der skal indhentes tilbud 

på telt hos Sydhavsfest. Munk har styr på folk til at sætte skilte op – mangler bare et kort fra Bisse.  

 

Arrangementer:  

Hallens 50 års jubilæum: Den 15/11 kl. 13.00-15.00. U5/U8 kommer og laver noget på lille bane. 

Dulle/Trine arbejder på sagen. Badminton får nogle baner og gymnastikforeningen vil være i 

gymnastiksalen. Kommunen har bestilt sandwich, kaffe/kage m.v. Bisse deltager.  

Håndboldens dag: 11. januar. Materiale modtaget. Trine følger op på halbooking (Rødbyhallen). Tobias 

følger op i forhold til hvad vi skal lave på dagen og på det materiale der er modtaget. 

Bestyrelsesjulefrokost: fredag den 10. januar hos Bisse. Møde fra 17.00, spisning med påhæng fra kl. 18.30. 

Lone bestiller mad.  

Træner/Lederfest: Første lørdag i februar (1/2) 

Julefrokost senior: herre-afdelingen arrangerer julefrokost. Sandsynligvis den 6/12 
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Evt.: 

Evalueringsmøde med Lalandia Cup. Møde igen den 16/1 – start på planlægning af Lalandia Cup 2020. 

Maribo hallerne er allerede booket. Trine kigger på at få oprettet Jimmy, så han kan booke haller. 

Indkøb: Se ovenfor. 

E-sport (glemt i dagsorden): Intet nyt. 

 


