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Bestyrelsesmøde 

Mandag den 7. december 2020 

 

Cafeteria (med deltagelse af Conny): 

Svømmehallens bestyrelsen har julefrokost i cafeteria d.d.  

Børnestævne 13/12 fastholdes - så vidt vi ved på nuværende tidspunkt.  

 

 

Regnskab: 

Modtaget regning fra Sport24 – formodentlig på tøj til U15. Der er også modtaget regning fra KS værktøj, på 

trøjer til trænere + tryk af spillertøj. 

Der er stadig nogle udestående kontingenter, som der skal følges op på. Især hos damerne. Der mangler 

spillerlister for ungdomsholdene. 

 

Herrer: 

Thomas Bentø har meldt fra som ansvarlig for et serie-hold – der er ikke andre der har meldt sig, og derfor er 

der ikke tilmeldt et hold.  

 

Damer: 

Mette fraværende, så intet nyt.  

Træner de for tiden? Har de tænkt sig at træne? Trine kontakter Mette og undersøger også om U15 er rykket 

til om tirsdagen. 

 

Ungdom: 

Stine Bech har taget over på U11 – i samarbejde med Stine Frederiksen.  

U9 evt. træne i Rødbyhavn efter jul – Jimmy og Brian undersøger nærmere. 

U15 og U11 vil gerne holde noget afslutning med eget hold. Det er ok.  



 
 

 

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 

U9 er tilmeldt til turnering efter jul – et hold. Der er muligvis reelt spillere nok til at have et hold mere, men 

det ville kræve en træner mere.  

 

TSØ: 

Intet at bemærke. 

 

E-Sport: 

Jimmy arbejder på noget kommunikation til Facebook, tryk til skoler, Aula, plakater m.v. Vi skal have live-

streaming lagt på vores hjemmeside/Facebookside, for at fortælle at vi er i gang, og gerne vil have flere. Evt. 

en separat Facebook-side om E-sport. Jimmy taler med drengene om det.  

 

Floorball: 

Ikke noget nyt.  

 

RHK Fællesskab: 

Fyrværkerisalg: Vi bliver Megastore i år – hvilket betyder større sortiment og lidt længere åbningstider. Munk 

har iværksat arbejdet med at finde frivillige til salgsteltet – der er allerede en del, som har meldt sig på. Men 

vi kan godt bruge flere  Jimmy har taget kontakt til telt-firma. Containerne bliver stillet på græsplænen ved 

skolens bygninger og teltet flyttes også til anden lokation. Skilte er sat op ved indfaldsveje m.v. – de bliver 

pillet ned igen den 2. januar. Der bliver lavet Corona-foranstaltninger, som f.eks. plexiglas plader. Der skal 

laves aftale mht. åbning og lukning hver dag. Der er mulighed for online bestillinger – vi skal have fundet en 

god løsning til at få bestillinger ud i teltet direkte. Vi skal have indkøbt mundbind/visir til dem, der bemander 

teltet + lys til teltet. 

 

Arrangementer:  

Bestyrelsesjulefrokost: Aflyst. Vi skal dog stadig have bestyrelsesmøde – men det flyttes til mandag den 4/1-

21 kl. 18.00. 

Træner/Lederfest: Aflyst.  

Håndboldens dag: Aflyst.  
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Evt.: 

Indkøb: Der er indkøbt tøj og bolde. 

Fitnessrum: hvem sørger for rengøring – f.eks. støvsugning? 

 


