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Referat af bestyrelsesmøde den 6. november 
Til stede: Jimmy, Lone, Tobias, Dalle, Jacob F., Heidi 
Afbud fra: Trine, Camilla, Jacob L. 
 
 
1: Lalandia Cup (med deltagelse af Frederik)  
Lalandia har fået betaling for flere deltagere, end der har været. Det er for nuværende uvist, hvordan kontrakten lyder 
i forhold til at reducere i antallet af tilmeldte. Frederik/Jimmy undersøger sagen og kontakter Lalandia, hvis de vurderer, 
at det er nødvendigt.  
Fremadrettet skal der være større opmærksomhed på, at det angivne deltagertal er mere præcist.  
Der har været ros fra deltagende klubber, især for at både A og B hold fik samme præmier.  
Alting er foregået stille og roligt, og der har været godt styr på alt.  
Næste år: Skal U14 sløjfes? 
  Skal U10 med? 
  Skal U10 have deres eget stævne? 
  Skal der være U12 mix?  Der har været forespørgsler på det. 
 
2: Cafeteria (med deltagelse af Conny) 
Der er Scandlines julefrokost den 17/11.  
Heidi og Tobias hjælper i cafeteriaet fra kl 22. 
Jimmy kommer og hjælper med oprydning.  
Bridgespillerne har været glade for deres arrangement og kommer igen den 7. januar. 
 
3: Regnskab 

a. Kontingentstatus: 

Der mangler spillerlister, så det er ikke nemt, at give en status på indbetalingerne.  

Jacob laver spillerliste for herreholdene. 

Tobias laver spillerlister for U6/U7 

4: Herrer 
Serie 2 og serie 4 kører derudaf. Der er spillere nok, og der er god stemning på holdene og til træning.  
Der er startet træning om torsdagen, og der er god tilslutning.  
 
5: Damer 
Det går rigtig godt både til træning og kamp. Der er god stemning. 
Der bestilles 12 bolde, som er personligt “lån”. Der skrives trøjenummer på boldene, og det er eget ansvar at sørge for 
at have sin bold med til både træning og kamp.  
Når alle har betalt kontingent, kan der investeres i en musikafspiller.  
Der skal være spillermøde torsdag den 9/11, hvor der bl.a. skal tages stilling til, hvad der skal ske næste sæson.  
 
6: Ungdom 
U14 og U16 vil gerne til Dianalund cup. Deltagergebyr er 675 pr spiller. Holdgebyr er 1000 kr. 
Klubben giver et tilskud på pr 525 deltager, til gengæld skal spillerne hjælpe til ministævnet.  
Klubben betaler ligeledes holdgebyr og deltagergebyr for ledere.  
Forældre skal selv sørge for transport frem og tilbage  
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7: TSØ 
Tobias har været til bestyrelsesmøde. 
Der er lidt udfordringer i forhold til at lave sponsoraftaler.  
 
8: RHK Fællesskab 

a. Fyrværkerisalg: Der er infomøde den 27/11. Jimmy regner med at deltage. Der er ADR kursus (håndtering af 

sprængfarlige emner) den 4. december, hvor Jimmy og muligvis Dalle deltager.  

Tobias har forslag til layout på bannere som skal stilles op på marker o.lign. som blikfang. Der skal foretages 

enkelte justeringer. Skiltene skal være 3m x 0.9 m 

b. Juletræsindsamling: Der skal findes ud af hvor der kan lånes biler. Hvis vi ikke kan låne biler skal vi overveje om 

det er arbejdet værd. 

9: Arrangementer 
a. Bestyrelsesjulefrokost? (januarmødet):  

Fredag den 5. Januar. Tobias lægger hus til. Maden bestilles udefra. Drikkevarer tages med fra cafeteriaet.  

b. Træner/Lederfest 2/2-18: 

Det sædvanlige tidspunkt er ikke muligt, derfor er det rykket til kl. 18.45. Vi mødes kl. 18.15. 

Evt. 
a. Indkøb: der skal skrives på indkøb om det er til dame, herre eller ungdom, så Lone kan bogføre det korrekt. Der 

skal bestilles et komplet sæt spillertøj til herreserie 4. 

b. Sponsorpakker:  

Ingen kommentarer  

c. HRØ Foreningsmøde (mail udsendt den 6/10):  

Ingen ønsker at deltage 

d. Junioridrætsleder speeddating 8/11 (mail udsendt den 9/10): 

Ingen ønsker at deltage 

 


