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

 

Bestyrelsesmøde 

Mandag den 5. juli 2021 

 

 

Konstituering: 

Bestyrelsen konstituerede sig: Formand Tobias Gullits, Næstformand og formand for Lalandia Cup udvalget 

Jimmy Jensen, Kasserer Lone Mortensen Kruse, Herreudvalgsformand Poul Petersen, Dameudvalgsformand 

Mette Pedersen, Bindeled til Ungdomsafdeling Stine Bech, Turneringsansvarlig Trine Jensen, Formand for 

RHK Fællesskab Christoffer Munk Petersen. 

Introduktion til Stine: Bindeled mellem Ungdomsteam og bestyrelse. Ungdomsteam bliver indbyrdes enige 

om, hvordan de fordeler de opgaver som ligger i teamet. 

Mødedage: Vi fastholder første mandag i måneden. Trine laver oversigt over mødedatoer og andre relevante 

datoer. 

 

Herrer: 

Trænerteamet vil gerne bruge svømmehallen i opstarten. Martin taler selv med svømmehallen om pris m.v.  

Frist for tilmelding af hold til turnering for senior (både damer og herrer) er 12. september 

 

 

Damer: 

Intet at bemærke. 

 

 

Ungdom: 

Trænersituation:  

Trille/Trolle: Louise, Janne og Camilla udgør det nye dreamteam :-)   

U5/U8: Nuværende trænerteam fortsætter: Dulle, Michael, Trine, Clara og Astrid. Dog lidt usikkerhed 

omkring de to ungtrænere pga. egen træningstid. 

U9: Jimmy og Brian fortsætter. Der skal gerne findes en mere – og gerne en dame. 

U11: Stine Frederiksen og Louise.  

U13/U15/U17: Victor vil gerne træne, hvis der et hold, men vil gerne have en hjælper. Der arbejdes på at finde 

ud af, hvor mange spillere vi har og derpå på at finde en træner mere.  
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Niveaustævner: 28/29 aug og 4/5 sept (frist 9 aug) + 11/12 sept (frist 5. sept) 

Frist for tilmelding af hold til turnering for ungdom er 19. september. 

Børnestævner: Der er lagt billet ind på 10/10 og 27/11 i Rødbyhavn. Vi får først besked 2-3 uger før, om vi 

får stævnerne. 

Børneattester: Trine undersøger om det kan laves elektronisk. 

 

 

Træningstider næste sæson: 

Trine har udarbejdet et udkast. Det ser fornuftigt ud – Ungdomsteam dobbelttjekker med trænere. 

Det bliver lagt på hjemmeside og Facebook slut juli.  

Opstart: Uge 34 for U5/U8, uge 33 for U9, resten (inkl. senior) uge 34.  

 

 

RHK Fællesskab: 

Strandrens: Halvdelen af stranden er spærret af. Jimmy har forespurgt Lolland Kommune, hvordan vi 

forholder os til det. 

Bestyrelsen renser strand mandag den 26/7 kl. 19.00.  

 

 

Lalandia Cup: 

Pt. 22 tilmeldte hold - frist for tilmelding er 11. august. Vi sender invitationen ud igen til nogle af de klubber, 

som plejer at deltage. Jimmy laver også promovering på Facebook. 

Holebyhallen og Holeby skole er pt. lukket ned. Man ved ikke hvor lang tid det varer. Jimmy følger op med 

Lolland Kommune. 

Der er møde i Lalandia Cup udvalget i næste uge. 

 

 

E-sport:  

Jimmy er i kontakt med de unge gutter om opstart af træning.  

Jimmy laver noget promovering af opstart. Vi sætter det også på oversigten over træningstider.  

 

 

Floorball: 

Pt. ikke noget nyt - Tobias taler med Morten Kongstad.  
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Evt.: 

Opstartsarrangement: Senior for sig selv og ungdom for sig selv (opdelt i aldersgrupper). Der kom forskellige 

idéer på banen – Tobias undersøger priser m.v. Vi arbejder ud fra, at det bliver den 25. september.  

Træn Fællesskabet (DGI kursus): Tilbydes til alle trænere – uanset niveau. Første session afholdes onsdag 

3/11, anden session 2-4 uger senere (aftales på den anden side af sommerferien). Trine sørger for information 

til trænere, når planen ligger klar. 

DGI – invitation omkring SFO indsats i Lolland Kommune: Bevægelse og foreningsliv. Hvis vi siger ja, så 

vil vi skulle afvikle et foreningsforløb á 4 undervisningsgange (2 i SFO, 2 i foreningen). For 0-4 kl. Vi får et 

mindre beløb til dækning af omkostninger forbundet med at deltage. Bisse sender mail til Dulle, som tager 

kontakt til DGI. Dulle melder efterfølgende besked til DGI om evt. tilmelding.  

Fornyelse af alkoholbevilling til cafeteria: Bevilling skal fornyes. Lone sørger for at indsende dokumenter, 

men vi skal alle skrive under. Lone kontakter os med instrukser. 

 

 


