
 
 

 

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 

Bestyrelsesmøde  

Fredag den 7. januar 2022 

 

 

Regnskab: 

Intet at bemærke. Vi afventer regnskab fra fyrværkerisalg inden der laves årsopgørelse. 

Der kommer en kreditnota fra Sport24 på returneret harpiks. 

 

Herrer: 

Der er ønske om at indkøbe et kamera, så der kan filmes til både træning og kamp. Bisse har set et kamera, 

som kan filme hele banen på en gang. Polle beder Joakhim om at undersøge, hvad der er af muligheder og 

hvad det koster.  

Herrerne har ikke fået kontrakter endnu. Bisse sender kontrakter til Polle, som sørger for at få dem 

underskrevet.  

De vil gerne have bus til udebanekampe. Polle får tilbud fra Skørringe på de 5 udekampe, der er i 2. halvdel 

+ damekampen til Holmegaard (se nedenfor).  

Træning havde besøg af Tv2Øst forleden.  

 

Damer: 

Der er bestilt træningstrøjer til damerne (sammen med det der er bestilt til herrerne) + svedbluser. De vil også 

gerne have træningsdragter. Det bliver indkøbt, hvis det ikke er med i ”sponsor-pakken”. Mette tager fat i 

Sebastian Bøgvind om størrelser. 

Der arrangeres bus til udebanekampen i Holmegaard. 

Holdet er blevet tilmeldt i en mere lokal række, men i S2. Man kan frygte, at der er for stort niveauforskel. Vi 

må vurdere det, når sæsonen er slut. Det skal italesættes, at man godt ved, at det kan blive svært, men at 

alternativet var at køre mange gange til Sjælland. 

 

Ungdom: 

U13 piger: De vil gerne have hættetrøjer og har selv sponsor. Klubben giver differencen mellem hvad 

sponsorerne giver og hvad det koster. Der er eftertilmeldt et U11 hold, fordi de er mange spillere, og mange 

har skullet sidde over hver gang.  

Trille/Trolle: Spillerlister – det bliver først i februar fordi de har aflyst træningen i morgen. 

Nøgle til U15 skabet: Stine skriver til Dalle og beder ham lægge nøglen ud til Conny, så det kan tjekkes, hvad 

der ligger af ”udstyr” i det skab. Der skal også tjekkes op på hvad der ligger i ”rummet”. 
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Michael vil gerne træne to gange ugen med nogle af spillerne fra U7/U8. Vi skal have fundet en træningstid 

til det. Han vil nok finde en til at hjælpe ham. Vi skal også have fundet noget træningstid til U9 – til nogle der 

gerne ville træning 2 gange om ugen. Trine sender mulige træningstimer til Bisse. 

Dulle har snakket med de fleste ungdomstrænere – og mange af dem har sagt ja. Stine taler lige med Dulle for 

at få helt styr på, hvad der er aftalt.  

Dulle og Trine har snakket om, det kunne være en idé at skille U5/U6 og U7/U8 helt officielt, og så lade 

U5/U6 kun træne 45 min. for de kan ikke koncentrere sig – dog først fra næste sæson.  

Gavekort til ungtrænere: Stine køber et gavekort på 300,- til Sportsmaster 

Vi har fået henvendelse fra Bindernæs på en spiller. Stine har været i kontakt med forældrene.  

 

RHK Fællesskab: 

Fyrværkerisalg: Fornuftigt salg. Ærgerligt med tyveri – det er endnu ikke afklaret, hvem der dækker det tab. 

Vi bør udvide skiltningen, så vi også dækker Holeby og andre af de omkring liggende byer. Bisse bestiller 

flere skilte – også nogle på engelsk. Vi skal have skaffet pæle – der spørges, når sponsorudvalget skal rundt 

på tur. Vi skal have købt nogle kameraer til at overvåge containerne (kamera med simkort) – Jimmy får indkøbt 

noget. 

Strandrens: Jimmy har tilmeldt os. 

 

E-sport:  

Ikke noget nyt. Jimmy har ikke talt med Camilla endnu vedr. hjælp. Jimmy taler med Mark om han kunne 

være interesseret.  

 

Fordeling af Trines opgaver: 

Trine tager ”orlov” fra bestyrelsen – foreløbig frem til og med august. Trines opgaver skal fordeles på andre 

i bestyrelsen.  

Lone har meldt ind på spillertilladelse, bestyrelsesmøder, generalforsamling, postmester, generere lister til 

ungdom + fremskrive lister til kommende sæson – Trine/Lone laver overlevering en af dagene.  

Øvrige opgaver under Turneringsansvarlig, Træningsplan, Kurser og Tilmelding til stævner: Bisse og Jimmy. 

Trine laver årsplan, for hvornår de enkelte opgaver skal laves. 

Kommunikation: Jimmy og Sebastian. 

Trine sender mail ud om, at man skal henvende sig til andre.  

 

Evt.: 

Arrangementer: Træner/Lederfest 5/2: Potentielt ca. 60 mennesker. Mødetid kl. 15.00. Bisse har lavet aftaler 

og booket bus. Vi fastholder indtil videre. Bisse og Sebastian laver invitation – som snart skal ud!  

Indstillinger til priser Lolland Kommune: Vi laver ingen indstillinger. 

Halvagt Bestyrelsen 27/2 kl. 10.30-14.45: Polle og Stine tager den. 



 
 

 

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 

Final4: det er ikke blevet gjort mere ved det. 

Kunne være fint med en aktivitetsdag, hvor hele klubben kunne være med. Vi kunne også kigge på at genstarte 

SuperSøndag (f.eks. 23/1). Den ligger hos Sponsorudvalget med assistance af ”praktiske hænder”. Stine 

bestiller hoppeborg og pop-cornmaskiner. 

Der er lavet kontrakter til sponsorer, men de er ikke sendt ud endnu. De skal indeholde oplysninger om, hvor 

de skal betale til. 

 


