
 

 

Medlem af HRØ og DHF under Dansk Idrætsforbund 

Rødby HK, Mail: rodbyhk@live.dk, Hjemmeside: rodbyhk.dk, Reg.nr. 0705 Konto nr: 705-21-10623 

Bestyrelsesmøde 

Mandag den 5. marts 2018 

 

Deltagere: 

Afbud: 

 

Cafeteria v/ Conny 

 

Regnskab 

a. Kontingent: Der er stadig nogle spillere, som mangler at betale kontingent. 

 

Herrer 

a. Udvalgsformand: Jacob From har valgt at trække sig – der skal findes en ny 

herreudvalgsformand. 

b. Træningsdage: Der tilgodeses både håndbold og fodbold – således at der er flest mulige, som 

kan deltage i begge dele. 

c. Kommende sæson: Det har endnu ikke været muligt at afholde spillermøde, men Bisse 

forsøger igen.  

 

Damer 

a. Status: Det ser ud til at ende på en 3. plads, og det er alle meget tilfredse med ift. hvordan 

sidste sæson så ud. JUUUBBBIIIIII ☺ 

b. Træning: Indsatsen halter lidt ift. manglende kampe om søndagen. 

  

Ungdom 

a. Ungdomsafslutning: Fredag den 20. april til lørdag den 21. april.  

b. U-team: Der søges stadig efter nye medlemmer. 

c. Trænere: Der er ikke snakket med trænerne for den kommende sæson endnu. 

 



 

 

Medlem af HRØ og DHF under Dansk Idrætsforbund 

Rødby HK, Mail: rodbyhk@live.dk, Hjemmeside: rodbyhk.dk, Reg.nr. 0705 Konto nr: 705-21-10623 

TSØ 

a. Strategimøde: Er endnu ikke afholdt. 

 

RHK Fællesskab 

a. EDC-reklamer: I første omgang er det herreholdene (v/Thomas Bentø og Thomas Nielsen), der 

er ansvarlig for første uddeling.  

b. Strandrens: Jimmy sender ud til holdene. 

 

Status Lalandia Cup 

a. Indbydelse: Indbydelsen er sendt ud – Jimmy laver diverse opslag m.m. 

b. Overnatning: Der er grønt lys ift. overnatning. 

 

Arrangementer 

a. Strategiworkshop lørdag den 10. marts kl. 9.30: Indtil videre er der ikke så mange deltagende, 

men Trine sender en reminder af sted.  

b. Afslutning: Indbydelse skal sendes ud (deltagergebyr 200kr.) – det gør Camilla. Der skal findes 

nogle til at lave mad – Dalle kontakter Leif Kok. Musik – Camilla kontakter fodboldklubben. 

Lotteri – Camilla snakker med Kim.  

c. Generalforsamling den 23. maj: Kommer på næste bestyrelsesmøde. 

 

Evt. 

a. Bestyrelse: Der skal arbejdes på at finde ny herreudvalgsformand samt gerne flere folk til 

både bestyrelsen, u-team og Lalandia Cup udvalg.  


