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Bestyrelsesmøde  

Mandag den 6. december 2021 

 

Damer (med deltagelse af Sabine og Mette): 

Mette Eichwald overvejer, om hun vil træde ind i bestyrelsen som Dameudvalgsformand. Hun deltog i dag 

for at høre lidt mere om, hvad opgaven går ud på, og meldte efterfølgende, at hun gerne vil indgå i 

bestyrelsen.  

Det går godt på trods af, at det er et helt nyt hold, og nogle spiller nye pladser m.v. Har lige skullet lære 

hinanden at kende, men der er sket en masse allerede. Meget stort spænd i håndboldkendskab, men der er 

plads til alle – og det gælder om at have det hyggeligt. Der kommer nye hele tiden, og der er positive 

tilbagemeldinger. Der er styr på kontingenterne.  

Ikke nødvendigt med spillertøj i denne sæson.  

Hvis Skov har brug for trænerkursus, så siger hun bare til.  

Der skal laves kontrakt med dametrænerne.  

 

Cafeteria (med deltagelse af Conny): 

Automaten i hallen er defekt. En ny koster 30-40.000,- kr. Den kan måske repareres (måske 15-20.000,- kr.). 

Vi har ikke meget omsætning i den, så vi dropper den. Den skal fjernes – Bisse henter den og kigger på den.  

Slush-ice maskinen er også gået i stykker. En ny med to kamre koster 11.000,- + moms. Conny bestiller en 

ny. Bisse henter den gamle.  

21/12 – juleafslutning for senior med fællestræning først.  

 

Regnskab: 

Reducering af negative renter: Vi betaler en del i negative renter, og det vil vi gerne undgå, hvis muligt. 

Umiddelbart er eneste mulighed at investere pengene, hvis vi må det i henhold til vedtægterne. Umiddelbart 

er der ikke noget i vedtægterne, som forhindrer os i at gøre det. Men vi bør tage det op på generalforsamling, 

og lade medlemmerne tage afgørelsen. Vi kan sætte pengene i lav-risiko investeringer. Vi laver et oplæg til 

generalforsamlingen i maj.  

 

Herrer: 

Det kører for kval-holdet, men S2 kører ikke så godt.  

Der kommer ikke mange fra S2 til træning. 

Der er stadig en enkelt, der ikke har betalt kontingent. Bisse taler med Martin om det. 

Er der lavet kontrakter med herre-trænerne? Bisse sørger for at få det lavet.  

De har fået forkert harpiks, og vil gerne have noget andet. Polle sørger for at få anskaffet noget andet.  
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Ungdom: 

U13 har været af sted på opstarts-arrangement i Lalandia, og hyggede sig. 

Stine har udleveret spillerlister til trænerne, som har opdateret dem med evt. nye spillere. 

U13 er tilmeldt Dianalund Cup mellem jul og nytår. U9 er tilmeldt UV-stævne 18/12 og U13 er tilmeldt 

UV-stævne i januar. 

U5/U8 har fået Thomas Petersen som hjælpetræner. 

Der skal forventningsafstemmes med nuværende trænere om de har lyst til at træne til næste år. 

Der er brug for at få afklaret med Dulle/Jesper, hvem der gør hvad i forhold til ungdom. 

Juleafslutninger: U5/U8 laver julehygge i cafeteria søndag den 12/12. Stine spørger de øvrige hold, om de 

holder noget. 

 

E-sport:  

Ikke noget nyt.  

 

RHK Fællesskab: 

Fyrværkerisalg: Der bliver sat bannere op lørdag, og så er der møde bagefter. Hvis der skal bruges telt, så 

skal det nok snart bestilles. Tilladelser er på plads. Vagterne er næsten besat. Der skal måske arrangeres 

back-up, som der kan ringes efter, hvis der skulle være behov for det.  

 

Arrangementer: 

Julefrokost 10/12: Der er lavet en begivenhed, med opfordring til at invitere dem, der mangler. 

Ungdomstrænere er dog ikke inviteret – det skal vi huske fremadrettet. Vi skal omvendt også sikre, at 

invitationen ikke bliver videresendt til dem, som ikke er medlemmer i klubben. Vi skal tænke over, hvordan 

vi inviterer.  

Bestyrelsesjulefrokost 7/1-22: Lone har bestilt mad (surprise). Vi skal give besked til Lone inden jul, hvor 

mange vi kommer. Afholdes hos Bisse i Nebbelunde. Bestyrelsen mødes kl. 17.00, påhæng kommer kl. 

19.00.  

Træner/lederfest: 5. februar 2022 kl. 13.00. Bisse sørger for bookinger og bestilling af bus.  

Final 4 i Herning: vi kan få billetter med rabat. Bisse har foreslået, at klubben tager afsted til det 

arrangement. Sidste weekend i marts. Der bliver ikke nogen tur. Medmindre der er nogle herrer/damer, der 

har lyst til at arrangere det. Mette kigger på det – evt. etablering af festudvalg.  

 

Evt.: 

Indkøb: Polle bestiller dunke til herrerne. 

Sponsorudvalg: Det kigges der på i januar. 

Broen Lolland – vi kan blive støttemedlem for 250,- kr. Det er ok. 
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Trine anmoder om pause fra bestyrelsen. Trine laver liste over opgaver, og sender til bestyrelsen. Derefter 

snakker vi om, hvordan de evt. kan fordeles.  

Bisse foreslår, at vi indkøber noget aktivitet, f.eks. basketnet eller hockeybord, som er til rådighed i hallen. 

Bisse undersøger og taler med Dalle om det evt. må stå i forhallen.  

 

 


