Bestyrelsesmøde
Mandag den 7. oktober 2019

Cafeteria (med deltagelse af Conny):
Lokalhistorisk arkiv holder årsmøde i cafeteria den 28/10 kl. 19.00. De laver i den forbindelse en udstilling
om hallen
Hallen har 50 års jubilæum i år – det markeres den 15/11 kl. 14-16. Vi er blevet spurgt, om vi kan lave noget
aktivitet på dagen – men det vides ikke helt, hvad der ønskes. Conny afklarer med kommunen, hvad de har
af forventninger. Måske kan vi lave en lille ”udstilling” om hallen gennem årene – set med
håndboldklubbens øjne. Jens Højkrog spørges evt. af Trine.
Journalister fra Ud og Se har været forbi og lave interview og tage billeder af pokaler m.v.
Scandlines julefrokost afholdes i år den 22/11.

Lalandia Cup:
Der er endnu ikke holdt evalueringsmøde i udvalget.
Det er gået godt i år – der har ikke været så mange ups’ere. En enkelt klub har nævnt lange transporttider
med busserne, som et evalueringspunkt. Busserne var også dyrere i år end tidligere, pga. tre
overnatningssteder. Måske skal vi kigge lidt på om det med busserne kan gøres anderledes, eller om der evt.
kan spares en hal (da programmet i flere af hallerne stoppede relativt tidligt).
Trænerkomsammen kan sløjfes – der kommer ikke nogen alligevel.
Det har været rigtig fint at få Jesper med i udvalget – han har gode kompetencer i forhold til opgaverne.

Regnskab:
Lalandia Cup: de store regninger er betalt og det ser ud til at overskuddet bliver mindre i år end sidste år.
Men der mangler stadig nogle mindre regninger inden vi har et endeligt resultat. Der var blevet smadret
nogle borde på skolerne – vi har endnu ikke fået en regning.
Der er pt. minus i cafeteria-regnskabet – primært pga. indkøb til Lalandia Cup. Der er brugt lidt mere hos
nogle af leverandørerne end de andre år i forbindelse med Lalandia Cup.
Vi har færre medlemmer – og dermed også færre indtægter på kontingenter.
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Herrer:
Der er allerede nu dialog med trænerteamet i forhold til næste sæson. Det er vigtigt at få en afklaring tidligt,
så vi ikke står i sidste øjeblik og skal finde trænere.
Steen Hjort er blevet koblet på som holdleder, til at supplere Morten, når han ikke kan.
Der er bestilt nogle simple t-shirts som kan bruges som smækker, da det ikke er muligt at få smækker, der er
store nok til at dække herre-kroppene 

Damer:
Der har været max 5 til træning indtil videre. Der er startet en ny spiller og der kommer tre andre nye. Der
bruges meget tid på at få folk til at spille kampe. Der er flere af de ”gamle” der har meldt klar til kamp, hvis
det kniber.
Folk brokker sig over kontingentet – men det bliver ikke lavet om. Der kan anmodes om studenterrabat, hvis
det er relevant.

Ungdom:
Ikke mange hold i turnering i år: U11 piger og U13 (med U15 spillere på holdet).
U5/U8 – der er 18 spillere. De vil blive tilmeldt stævner. Det ville være godt med en træner mere med så
mange børn. Dulle/Trine prøver at finde ud af noget. Dulle er ved at undersøge, om der er to mål mere til
Rødbyhallen.
Dulle har været rundt og tale med holdene om opvask til Scandlines julefrokost – det har de sagt ja til.
U11 skal evt. løbe ind med NFH’s ligahold til en hjemmekamp i år.
Vi skal så småt til at begynde at kigge på trænere til næste år til ungdom.
Spillertøj til U13 skal evt. suppleres op. Trænerteamet laver et opgørelse og giver Trine besked.

TSØ:
Ikke noget nyt.
Der har været lidt korrespondance omkring kommunikation mellem trænere mht. lån af spillere.
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RHK Fællesskab:
Fyrværkeri: vi har fået tilladelse til at bruge parkeringspladsen. Der afventes stadig godkendelse fra
brandmyndigheder. Jimmy er i dialog med Krudtteltet (som er det nye navn på firmaet) i forhold til øvrige
detaljer. Christoffer finder 3 frivillige til at sætte skilte op rundt om byen.

E-Sport:
Der skal indkøbes udstyr og laves installationer – det sætter Jimmy/Bisse i gang.
Der er ikke kommet noget fra DGI i forhold til E-sport. Det kunne være oplagt med et samarbejde med
Errindlev Skytteforening eller lign.
Der er løbende træneruddannelser i DGI regi.

Evt.:
Opstartsfest: Opstartsfest 11/10: pt. 8 tilmeldte med sidste tilmelding i morgen tirsdag. Hvis der ikke
kommer flere tilmeldinger, så bliver det aflyst. Jimmy og Polle skubber lige til herrerne i morgen (nogle af
herrerne spiller fodbold den dag), og Mette følger op med damerne

Indkøb: Se ovenfor. Der vil blive lavet sedler til bestilling af klubdragter (de bestilles direkte ved Sport24)

Kortbane: Der er etableret kortbane i Rødbyhavn
Halvagt: Der mangler en halvagt til U17 TSØ kamp den 8/12 14.45 – Jimmy og Polle tager den
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