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Bestyrelsesmøde 

Mandag den 4. oktober 2021 

 

 

Cafeteria: 

Spiritusbevilling er ikke kommet endnu, men den er gamle gælder indtil vi får den. Det har Lone fået på 

skrift, og tager det med til Conny.  

Vi har købt ny kaffemaskine – vi har endnu ikke modtaget faktura. 

Salg i cafeteria til Femern konference mangler at blive afregnet. Conny mangler lidt information fra Jimmy, 

og der har også været en ekstra skraldetømning.  

Der kommer to borgermøder i den kommende tid + arrangement Kultur og Fritid.  

Femern kommer også med en busfuld til et foredrag den 14/11 om formiddagen.  

Scandlines har valgt at holde deres julefrokost i Bangs Have i år – i stedet for i hallen.  

Kan der laves bar i hallen ved hjemmekampe – lige inden for døren i indhakket?    

 

 

Regnskab: 

Status: Mangler regning fra Lalandia på Lalandia Cup, mangler også stadig at få nogle penge ind. Forsigtigt 

gæt er, at det giver et ok overskud.  

Kontingent: Er ikke med i denne oversigt. Efter februar træk var der nogen som ikke havde betalt pga. 

corona. Vi nulstiller restance fra februar. Lone skriver til dem, som vi mener stadig spiller.  

Vi skal have spillerlister for ungdomsholdene – Stine indhenter. Lone sender nuværende registreringer til 

Stine, som trænerne kan tage udgangspunkt i. Polle indhenter fra herrerne. Lone koordinerer med Sabine 

vedr. damerne. Broen Lolland har fået en regning på 11 spillere for første halvdel af sæsonen – på de 

spillere, som de selv har oplyst skal meldes ind.  

 

 

Lalandia Cup: 

25 hold mindre end sidste år (ca. 550 mennesker). Det er forløbet godt – der er ikke kommet noget negativ 

feedback.  

Vi skal overveje om vi skal afgrænse stævnet til nogenlunde det antal hold, vi har haft i år.  

Der kunne måske spares lidt på bus-udgifter, men det afhænger jo også af, hvor mange haller vi har i spil.  

Arbejdsfordelingen i udvalget skal være bedre. Det kan ikke nytte noget, at det er formanden der ender med 

at skal lave alle mulige opgaver i sidste øjeblik. Der skal laves opgavebeskrivelser for, hvad udvalget (og 

øvrige tilknyttede) tager sig af og hvornår.  
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Bestyrelsen bliver inviteret med til evalueringsmøde, sammen med udvalget og Dulle, Helle og Conny. 

Jimmy melder en dag ud. 

Tidspunkter for halvagter (ca-tidspunkter) skal meddeles så tidligt som muligt, så holdene får længere tid til 

at melde ind på vagterne.  

 

 

Herrer: 

Ros til arrangementet den 25/9. 

Indløb med børn den 31/10 – U5/U8. Kamp kl. 15.00 – mødes ca. 14.45 (evt. se U9 først). Trine spørger. 

Polle har hentet tøj og bestilt bolde. 

 

 

Damer: 

Camilla Skov og Sabine Edvardsen har taget over på trænerposten.  

Vi vurderer til jul, hvordan det ser ud – der skal trænes, og der skal betales kontingent. Spillertøj vurderes 

også til jul. 

Har været 7 til træning med 5 afbud. Der er dog problemer til kampen på søndag – men de flytter kampen. 

Hvis der er behov for trænerkursus, så må trænerne sige til. 

 

 

Ungdom: 

U13 aftaler selv dato for deres opstartsarrangement.  

U5/U8 og U9 kan ikke nå at lave Knuthenborg-tur (de lukker efter efterårsferien). Der bliver lavet 

julearrangement i stedet for.  

U5/U8 mangler en træner mere. Det arbejder de selv på. 

U9 har fået tilbudt en hjælper, i form af en ung-træner. Det har de sagt ja til. Jimmy gennemgår lige spillertøjet, 

for at se om der skal suppleres. 

U13 har suppleret lidt fra U15 spillertøjet. 

Alle børneattester er indhentet digitalt. De ligger i håndboldklubbens E-boks.  

Julestævne – ønsker U13 at deltage i et stævne, f.eks. Dianalund? 

Nye spillere skal oprettes i Håndoffice, for at de kan sættes på holdkort.  

 

 

RHK Fællesskab: 

Fyrværkerisalg: efter samme skabelon som sidste år. Jimmy lægger dage ud snart, så folk kan forberede sig 

på, at skulle dække vagter. Munk skal køres lidt mere ind i opgaverne omkring fyrværkerisalg.  

Strandrens: Overstået for i år. Lone sørger for afregning. 
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E-sport:  

Der skal måske gøres noget for at hverve flere medlemmer + evt. nye trænere.  

Der kommer ca. 6-8 personer pr. gang.  

 

 

Arrangementer: 

Julefrokost: der skal nedsættes et festudvalg – Munk finder nogle kandidater. Dato m.v. skal koordineres 

med Conny.  

 

 

Evt.: 

Floorball sættes på dagsorden til næste gang.  

Overveje om vi skal nedsætte et sponsorudvalg. Polle og Munk arbejder på at få sat en dato, hvor de kan 

kigge på det. 

Indkøb: Der mangler målmandsbukser til Herrer – der er et par, som er gået i stykker. Polle indkøber.  

Træn Fællesskabet Kursus: onsdag 3/11-21 for alle trænere. Trine følger op og orienterer Conny. 

Jimmy har kigget på kopimaskine i mødelokalet – den virker ikke mere. Conny bruger den. Jimmy sørger 

for indkøb af en ny. 

DGI arrangement med SFO: vi skal bekræfte, at vi har gjort det vi skulle i henhold til aftalen, for at få 

udbetalt pengene. Lone følger op. Dulle oplyser, at vi har fået 3 nye medlemmer på det.  

Landsbyklynger: Invitation fra Kultur og Fritid. Trine deltager til møde den 26/10 i Rødbyhavn.  

Tøjaftale: Vi er forpligtet i den nuværende aftale, indtil den udløber. Bisse undersøger med Bjarne Schultz. 


