Bestyrelsesmøde
Mandag den 5. August 2019

Lalandia Cup:
Pt. 57 tilmeldte hold (modtaget betaling for 31 hold). Vi håber selv at kunne deltage med to hold (U11
og U13).
Vi accepterer 12 mand på holdkortet, selvom DHF regler kun tillader 9 eller 10 i de årgange – men
flere spillere giver holdene mulighed for at prøve lidt mere af.
Der er møde i udvalget tirsdag den 6/8.
Der er dialog med Bindernæs Efterskole omkring overnatning, da en del af Holeby Skole er revet ned
pga. renovering. Det bliver som et tredje sovested – udover Rødby og Holeby.
Besætning af halvagter kan muligvis godt gå hen og blive en udfordring. Pt. har vi selv 4 hold, som
kan håndtere opgaven, og kan dermed dække 4 haller. Jimmy undersøger med Bindernæs om nogle
af eleverne kunne hjælpe os.

Trænersituationen:
Der kom et par forslag på bordet, som undersøges.
Der arbejdes også med alternative løsninger.
Hvis nogen kender nogen, eller går med en trænerdrøm i maven – er de velkommen til at kontakte en
fra bestyrelsen.

Herrer:
Der skal indkøbes nye bolde. Polle tæller op, hvor mange der er brug for. Jyske Bank sponsorerer
drikkedunke til de to hold.
Der forventes omkring 30 spillere til de to hold.
Vi har modtaget diplomer til herreholdene, som vinder af regionsmesterskabet 
Startdato 20. august
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Damer:
Vi går efter S3, hvis det primært er lokale hold. Kun et hold til at starte med. Hvis der er nok til at
lave et ”konehold”, så kigger vi på det.
Startdato 22 august.
Træningstid ok til at starte med.

Ungdom:
Vi vil meget gerne have ungtrænere til alle ungdomshold, så alle tænker over mulige emner.
Startdato for ungdomshold bliver tidligst 20/8.
Trænerkontrakter skal gøres klar – Trine undersøger.
Trine undersøger boldstørrelser for de hold, der er i Rødby.
Informationsarrangement for ungdomstrænere – Dulle og Trine finder ud af det.
U19 træner sammen med seniorholdene, hvis vi har nogle. Nogle af U19 drengene prøver det af i TSØ
og ser hvordan det går.

TSØ:
Der er sket ændringer i administrationen. Ellers intet nyt.

RHK Fællesskab:
Intet nyt om fyrværkeri endnu. Forventes i september.

E-Sport:
Informationsmøde via DGI sammen med andre foreninger. Umiddelbart var der ikke så mange der
havde seriøse bud på, hvordan de ville køre det. Evt. samarbejde med Errindlev (vil dog ikke selv
tilbyde det, men i samarbejde med f.eks. os).
Der planlægges en event et sted i lokalområdet. Christoffer er tovholder fra os på det arrangement –
Errindlev indkalder til møde om det.
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Jimmy har spurgt på fiber-forbindelse. 3000 i etableringsomkostninger og så 499 pr. måned (bundet i
36 måneder). De priser er for det, som hedder Business Light. Der kan muligvis opgraderes en enkelt
weekend ved enkeltstående arrangementer.

Evt.:
Studenterrabat: Kan ikke håndteres i systemet. Hvis vi skal gøre det, kan det kun ske ved manuel
refundering af en del af det indbetalte beløb. Det blev besluttet at give 100 kr. pr. halvsæson mod
fremvisning af studiekort. I første omgang betales det fulde beløb og så sørger Lone for at lave
refusion af rabatten. Der sendes kopi af studiekort til Lone.

Betaling via hjemmeside: Nye medlemmer efter 14/9 vil blive bedt om, at indtaste en ekstra
sikkerhedskode (via SMS).

Håndboldens dag: afholdes den 11/1-20 i Rødby (forhåbentlig). Vi tænker at involvere nogle af
trænerne i at arrangere det. Bisse/Trine forsøger at få dem samlet. Der er en inspirationsaften i
nykøbing den 2/10, som vi muligvis tilmelder nogle til.

Foreningsdag Rødby: 7 foreninger deltager den 21/8 på skolen kl. 10-13. 0-3/4 klasse. Forskellige
stationer med hver sportsgren. Vi deltager med fartmåler til skud på mål. Lone, Bisse og evt. Søster
Løye eller Lena deltager. Dulle spørger Søster og Lena. Sparekassens legat kan gå ind og dække
kontingent eller udstyr til de børn, som ønsker at gå til sport, men ikke har midlerne.

Kortbane: der er iværksat tiltag til at få det etableret i Rødbyhavn. Dalle er på ferie, så status er
ukendt. På sigt skal der muligvis bruges flere baner i forhold til Lalandia Cup – når U11 begynder at
skulle spille på kortbane.

Opstartsfest: slut september/først oktober. Inkl. (alle) trænere.

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

