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Bestyrelsesmøde 

Mandag den 5. oktober 2020 

 

 

Cafeteria (med deltagelse af Conny): 

Det skal indskærpes over for klubbens spillere, at det ikke er tilladt at medbringe egne drikkevarer i cafeteria.  

Bridge er aflyst den 3. januar. 

Femern Bælt arrangement slut oktober er aflyst. Trine giver besked til trænerne om, at der alligevel godt kan 

trænes de dage.  

Der er fundet en ring i E-sportslokalet i dag mandag. Den ligger hos Conny i cafeteria.  

Forlængelse af forpagtningsaftale: Lone har kontaktet Lolland Kommune og givet besked om, at vi ønsker at 

forlænge den på samme vilkår som i den forgangne periode.  

Indkøb skal ske med tanke på, at der ikke er ligeså mange gæster i cafeteria som sædvanlig og vi ikke ved om 

alt pludselig lukker ned. 

Vi har fået noget plads i et rum, som erstatning for det rum, som vi har måttet tømme i cafeteria.  

 

Regnskab: 

Ingen status, da der ikke er meget aktivitet.  

Der har været problemer med kontingentbetaling med visse kort – det er rettet nu, så man igen kan betale 

uanset korttype. Trine retter besked på hjemmeside. Vi giver medlemmerne et par dage til at få det bragt i 

orden. Derefter følger Lone op med de spillere, som er i restance pga. manglende opdatering af kort. 

Lone har sendt spillerlister for ungdom og indmeldelsesblanket til Jesper – han sørger for videre distribution 

til holdene. Polle har fået listen for herrer og Mette for damer.  

 

Herrer: 

Kim Hansen har meldt sig som hjælpetræner sammen med Lars Kruse på HS2.  
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Der er skaffet drikkedunke til kval-rækken, men de er allerede væk. Der indkøbes nogle flere til dem, som 

mangler.  

Der er en forespørgsel på tilmelding af et S3 hold. Vi vil først kunne tilmelde nye hold til 2. halvdel af 

turneringen, hvis det stadig er aktuelt. Vi skal dog være sikker på, at der er spillere nok, og at de melder sig 

ind i klubben. De ønsker ikke at træne. Thomas Bentø vil gerne stå for det.  

Kontrakter til herre-trænerne ligger hos Bisse. Han forsøger at få dem gjort færdig.  

 

Damer: 

På papiret har vi pt. ikke et helt damehold, fordi de ikke har fået meldt sig ind (bl.a. pga. fejl i systemet). Vi 

må give dem en chance for at få sig meldt ind, og så vurdere på situationen – det er for dyrt at opretholde et 

hold, hvis vi ikke har medlemmer på holdet. Mette rykker dem.  

Går godt – der har været op til 14 til træning og ikke under 7. Kommet nogle nye til og der er god stemning 

om holdet. Samtræning med U15 om torsdagen – så der kan spilles til 2 mål. Det er meget positivt fra begge 

hold.  

Der er meget tape på tøjet, og det kan ikke vaskes af. Når vi igen kan bestille, så kan vi gøre det. Der mangler 

drikkedunke – vi har nogle i lokalet, som kan bruges.  

 

Ungdom: 

Jesper og Dulle forsøger at følge op på løse ender.  

Der er bestilt træningsdragter til trænere. Der skal bestilles nyt spillertøj til U15 – de kan ikke længere passe 

det gamle. Der er lidt udfordringer med at få tøj hjem fra leverandøren.  

Der er nye spillere på alle hold.  

Der er søgt dispensation på tre U17 spillere til U15 – vi har fået godkendelse. 

Der er muligvis også nogle spillere på U11, som er U13 – Mette undersøger, om der skal søges dispensation.   

 

TSØ: 

Intet at bemærke 
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RHK Fællesskab: 

Fyrværkerisalg: Jimmy fraværende – vi ved ikke om der er noget nyt. 

 

E-Sport: 

Skal vi have købt noget udstyr, inden vi åbner for tilmelding, eller omvendt? Er vi blevet enige om et beløb 

til kontingent? Lone undersøger det. Trine opretter hold, når vi har afklaring på kontingentet. 

Bisse følger op med Jimmy. 

 

Arrangementer:  

Opstartsfest: Aflyst pga. Corona  

Håndboldens dag: Vi har stadig ikke hørt noget.  

 

Evt.: 

COVID: 

Afbud til kamp pga. frygt gælder som ikke-fremmødt, og medfører tabt kamp og gebyrer. Kun ved smittede 

på det ene af holdene, kan der meldes afbud under COVID-protokollen.  

Herrerne har aflyst træning i denne uge – og muligvis også tirsdag i næste uge. Det afgøres slut denne uge. 

U15 har også aflyst træning i denne uge. Det samme gælder U11 og damer.  

U5/U8 og U9 træner som planlagt.  

Der skal fremvises 2 negative tests før man kan komme til træning igen. Tests skal være foretaget med 4 dages 

mellemrum hvis man er nærtstående til en smittet. 

Retningslinjer i forbindelse med hjemmekampe er udsendt og de revurderes ved næste hjemmestævne. Trine 

sætter bestyrelsesmedlemmer på til hvert hjemmestævne som COVID-ansvarlig. 

 

Indkøb: Se ovenfor. Derudover er der bestilt tøj til herre-trænerne.  

 

Træn Fællesskabet kursus: Planlagt til 4/11, men vi udskyder til senere på sæsonen. 

 

Vi sender ikke ungdomsspillere ud og sælge ting, som tingene er lige nu, f.eks lodsedler m.v. 
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Kontrakter på ungdomsspillere er næsten klar – Lone får dem fra Jesper, når de er klar. 

 

Floorball – vi skal have oprettet et hold så de kan tilmelde sig. De vil gerne træne onsdag – der er pt. ledigt 

fra kl. 18.30. Bisse afklarer med dem, hvornår de vil træne. Vi har ikke nogen udgifter på dem lige nu, men 

på sigt skal de indlemmes rigtigt. De skal betale 200,- pr. halvår. Trine opretter et hold.  

 

 


