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Referat Bestyrelsesmøde August 
 
 
 

1. Lalandia Cup  
Der har været afholdt møde, og der er forholdsvis godt styr på det. I forhold til tidligere 
er al planlægning i bedre tid.  
Der er pt tilmeldt 63 hold.  
 

2. Herrer 
Det forventes, at der er 20-25 herrespillere. 2.-holdet tilmeldes serie 3.  
Der skal købes nyt spillertøj. 
 

3. Damer 
Der er lidt frafald på 1.-holdet, men det bør kunne hænge sammen. Det vil være godt at 
se sig omkring efter nye spillere.  
Der er et 2.-hold, medmindre 1.-holdet er nødt til at hente spillere derfra. 
Der skal købes nyt spillertøj. 
 

4. Ungdom 
a. U-team 

U-teamet er opløst. Der er styr på trænerne til denne sæson, og de øvrige opgaver 
må indtil videre løses af bestyrelsen.  
Ungdomsafslutningen bliver en opgave for ungdomstrænerne.  
Det er pt ikke sikkert, at der kan etableres et u-team, som det har været hidtil, men 
der arbejdes videre med forskellige løsninger.  
 

5. TSØ 
Det drøftes, om vi fortsat skal have en aftale med Sportigan og dermed fortsat spille i 
Puma.  
 

6. RHK Fællesskab 
a. Strandrens 

Der er blevet renset, det der skal. Der er 3 gange tilbage. Der har ikke været så 
meget, og det har kunnet klares på en times tid.  

b. Fyrværkerisalg 
Der er ikke kommet nogen udmeldinger endnu. 
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7. Strategi/Vision 
a. Diskussion af revideret vision/strategi + forslag til handlingsplan  

Der er rettet til og lavet de aftalte tilføjelser, samt lavet forslag til handleplan. Der 
arbejdes videre med det i løbet af efteråret.  
Gæstetræninger og arrangementer er de første ting, der skal startes op. 

b. Kommunikation/synlighed 
Der holdes møde med en konsulent den 29/8. Tobias, Jimmy og Lone deltager. Der 
skal bl.a. drøftes:  

o Hjemmeside   
o Sociale medier 
o Kommunikationsstrategi  
o Videoer 
o Promovering 

 
8. Evt. 

a. E-sport 
E-sporten har ikke højeste prioritet nu, men skal startes stille og roligt op. 
Der skal indkøbes computere, som stilles ovenpå. 
Tilmelding vil foregå via klubmodul, hvor der oprettes et hold til formålet.  
Der bliver i første omgang træning 1 gang om ugen af ca 3 timer. Et træningspas 
består af fysisk træning, spil og taktisk træning.   
Spillerne promoverer deres aktiviteter på diverse medier.  

b. Frivillig fredag 
Ingen tager med i denne omgang. 
 
 

    
 
 


