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Bestyrelsesmøde 

Mandag den 8. juni 2020 

 

 

Regnskab: 

Intet nyt siden sidst. 

Cafeteria har et varelager, som er en smule større end ved sidste optælling.  

 

Herrer: 

Bisse og Polle har møde med trænerteam tirsdag den 9. juni vedr. næste sæson. 

 

Damer: 

Intet nyt siden sidst.  

 

Ungdom: 

Trænersituationen er tæt på at være på plads. Dulle afklarer lige med de sidste.  

Der planlægges U-team møde i juli/august i forhold til kommende sæson.  

 

TSØ: 

Der er ikke noget referat fra seneste møde, hvor Lone og Dulle deltog. 

Nye mødedatoer til næste bestyrelsesmøder: 15/6 kl. 16-19 – Jimmy og Lone deltager. 4/8 kl. 16-19.  

 

RHK Fællesskab: 

Strandrens: planen er lagt og trænerne har fået besked. U5/U8 kombinerer strandrens den 5/7 med en 

miniafslutning efterfølgende.  
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Lalandia Cup: 

Møde tirsdag, hvor der tages beslutning om Lalandia Cup gennemføres i år. Umiddelbart ser det svært ud, 

med de retningslinjer der er kommet. Derudover har Lalandia oplyst, at de vil have svært ved at bespise 

deltagerne med de nuværende retningslinjer.  

 

E-Sport: 

DGI har taget kontakt med forespørgsel om vi stadig er interesseret i samarbejde, og det har vi sagt ja til. 

Der afholdes møde snarest muligt. Lolland Kommune har indkøbt nogle spilleenheder, som klubben evt. kan 

låne i en opstartsfase. Jimmy har kontakt med nogle unge drenge, som er interesseret – også i 

træneruddannelse.  

 

Arrangementer:  

Generalforsamling onsdag den 10. juni: Flyttet retur til Rødbyhavn Sportshal. Dirigent er på plads. 

Opstartsfest: Der planlægges en opstartsfest efter træningen er startet op – f.eks. start september.  

 

Evt.: 

Træningstider kommende sæson: Trine har udsendt forslag til fordeling af tider. Eneste udfordring var 

umiddelbart, at både damer og U15/U17 ønsker at træne på samme tid torsdag. Det må være afhængig af, 

hvor der er flest spillere, eller trænerne kunne tale sammen om evt. samtræning – i hver sin ende af hallen.  

Håndboldens dag 2021: Bisse sørger for tilmelding, og beder Trine booke hal. Dulle skrives på som 

kontaktperson. Kunne evt. ligges i forlængelse af Trille/Trolle, så de også er med. Der skaffes 4 hjælpere.  

Mødedatoer bestyrelsesmøder kommende sæson: vi fastholder nuværende dage og tidspunkt. Trine 

udarbejder mødekalender.  

Motionsrum: Det blev besluttet ikke at åbne nu, da der ikke er ressourcer til at overholde retningslinjer i 

forbindelse med Covid-19. Bisse har givet Dalle besked.  

Generalforsamling Sportsråd Lolland den 22/6: ingen ønsker at deltage. 

 


