Referat Bestyrelsesmøde Maj 2019
Deltagere: Jimmy, Lone, Bisse, Trine, Dalle & Conny (noget af tiden)

1. Cafeteria (med deltagelse af Conny)
VI bør overveje at bestille drikkevarer lidt oftere, eller returnere hen imod slutningen af sæsonen, for at undgå
for stort lager.

2. Regnskab
a)

Status:
vi ender med overskud. Alt i alt ok, når vi nu har brugt nogle flere penge i år på at pleje trænere og
medlemmer

b)

Forslag til budget:
Lone har udarbejdet forslag til budget for næste år, som fremlægges på generalforsamlingen

c)

Vi foreslår ændring i kontingenter på generalforsamlingen, for U17, U19 og Herre/Dame Øvrige

3. Herrer
Intet nyt at bemærke.

4. Damer
Intet nyt at bemærke

5. Ungdom
a)

Status på trænersituation:
Stadig ikke helt på plads, men der arbejdes videre på at finde de rette folk.
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6. TSØ
Intet nyt at bemærke.

7. RHK Fællesskab
Intet nyt at bemærke.

8. Lalandia Cup
Næste møde er den 23. maj.
Der er kommet lidt tilmeldinger siden sidst. Frist for tilmelding er 18. august (hold- og deltagertilmelding).
Der bliver muligvis ikke diskotek om lørdagen, men noget arrangement i de to haller ved overnatningsstederne

9. E-sport
DGI vil arrangere noget fællesmøde for foreningerne på Lolland/Falster, som er interesseret i området.
Informationsaften for både unge og forældre bør planlægges, men det kræver ressourcer. Vi vil prøve at finde
en, der kan stå for planlægningen af dette.

10. Arrangementer
a)

Generalforsamling:
Trine sørger for annoncering senest 8. maj. Dirigent er på plads.
Kandidater til bestyrelsen er fundet.

b)

Opstartsfest senior?:
Ville være en god idé, for at få sæsonen skudt godt i gang og få socialt samvær fra starten. Den bør
arrangeres af enten dame eller herre-afdelingen. Der arbejdes videre med det.

11. Evt.
a)

Er det fair, at man kan deltage i afslutning, hvis man ikke er medlem? Måske bør vi som minimum sætte to
priser – én for medlemmer og én for ikke-medlemmer?

b)

Kortbane bliver streget op i Rødbyhavn i løbet af sommeren, og der bliver sat skinner op, så bag-net kan
flyttes. Der lakeres samtidig gulv
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c)

Trine gjorde opmærksom på firmaet Ingerfair, som er specialiseret i frivillighed. Det kunne være god
inspiration, men arbejdet skal jo stadig gøres bagefter. Evt. overveje at inkludere trænere, med henblik på,
at alle skal hjælpe med at rekruttere frivillige til opgaver i klubben. Vi blev enige om ikke at arrangere noget
lige nu

d)

Bisse har indgået aftale med Benny Damgaard om uddeling af flyers i forbindelse med valget

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

