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Bestyrelsesmøde 

Mandag den 7. september 2020 

 

 

Cafeteria (med deltagelse af Conny): 

Er så småt startet op igen, men torsdage holdes lukket indtil gymnastikken starter op (24. september). Vi skal 

have startet maskinen i hallen op igen, så folk kan trække en sodavand i automaten? Lone tager kontakt til 

Erhard om, at han skal overlevere nøglen til Conny.  

Brandmyndighederne har været på besøg – der må intet stå inde i teknikrummet. Det der står derinde skal 

flyttes ud. Conny arbejder på at få fundet et andet sted.  

Opstartsmøde med de frivillige cafeteriamedarbejdere afholdes tirsdag den 8. september.  

Bridge søndag den 3. januar.   

  

TSØ: 

Intet at bemærke. 

 

Regnskab: 

Intet at bemærke. 

 

Herrer: 

Godt fremmøde til træning. Ca. 35-36 spillere i alt. 

 

Damer: 

Har været op til 9 personer til træning indtil videre. Er tilmeldt i S2 – efter spillernes eget ønske. Der er en 

del, som arbejder om søndagen – det kan blive en udfordring i forhold til kampe. De har efterspurgt nogle 

sociale initiativer. 
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Ungdom: 

U11 – kun en træner på, og det er en udfordring. Vi skal have fundet en, der kan hjælpe. Dulle er på opgaven. 

Vi har fået indbetaling fra Røde Kors på 5 unge mennesker – umiddelbart er de ikke dukket op til træning.  

 

Arrangementer:  

Opstartsfest: 2 herrer og 2 damer har meldt sig, og er i gang med at få planlagt første møde.  

Håndboldens dag 9. januar: Intet nyt. 

 

RHK Fællesskab: 

Strandrens: Mangler kun en gang i uge 39 (herrerne).  

Fyrværkerisalg: Intet nyt. 

Arrangement med Femern Belt 29. oktober: Jimmy har rykket Dalle for svar fra dem om hvad vi skal. De har 

booket hallen næsten hele ugen – Trine melder ud til trænerne om aflysning af træning. 

 

E-Sport: 

Vi har lånt 10 PC’er fra Lolland kommune, som er sat op og er klar til brug. De unge mennesker, som har sagt 

ja til at være en del af det, har været nede og spille et par gange. 25/9 – åbent hus arrangement, hvor man kan 

komme og prøve. Vi giver sandwich/sodavand og kaffe/kage. Grunduddannelse som E-sports trænere den 

19/20 sept. (Jimmy + 6 unge gutter).   

 

Indkøb: 

Polle har hentet materialer + bolde fra Sport24. Der er indkøbt håndsprit og overfladesprit.  

 

Evt.: 

Tilbud om at sælge lodder for diabetesforeningen. Lone videregiver til Dulle, som kigger på det.  

Dato for træner/lederfest: vi bør overveje at rykke den. Vi flytter til den 30. januar i stedet for.  

Retningslinjer i forhold til antal mennesker i omklædningsrum m.v. er hallens ansvar – vores ansvar ligger i 

at informere vores medlemmer om, at de skal overholde retningslinjer. Mht. cafeteria er det vores ansvar som 

forpagtere. Conny sætter afstandsmarkører op ved desken.  


