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Bestyrelsesmøde 
Mandag den 9. april 2018 

 

Opfølgning på workshop om Vision/Mål/Strategier 

• Tirsdag den 15. maj OBS OBS OBS - vi mødes og forbereder til næste møde m/ Nicolai. 

• Trine snakker med Nicolai om deltagelse v/ bestyrelsesmøde i juni. 

 

Cafeteria v/ Conny 

• Afslutning med cafeteria-medhjælperne: Der var 23 tilmeldinger, og stemningen var god og de 

fik mad fra det nye sted Cafe Marni. 

• Afslutning: Conny er behjælpelig både til ungdoms- og seniorafslutning. 

 

Regnskab 

• Status: Lone medbringer til næste møde. Status er lige nu at vi ender med et overskud. 

 

Ungdom (m/ deltagelse af Dulle & Pia) 

• Der mangler stadig afklaring på trænere til nogle af holdene. Assistance til trænerrekruttering: 

Der skal laves en annonce vedr. U14/U16 træner. Camilla skriver til Jacob og giver besked om at 

lave en og videresende til Trine. 

• Trænerkursus: Der er ønsker om noget trænerkursus. Der arbejdes videre på at få noget lokalt 

trænerkursus. 

• Kandidater til udvalg: Stig er trådt ind i udvalget. Camilla vender tilbage til den kommende 

sæson. Derudover må der gerne tiltænkes flere kandidater ind i udvalget. 

 

Lalandia Cup 

• Status ift. overdragelse fra Max (evt. Pia): Max vil gerne være behjælpelig. Jimmy vil gerne 

deltage og forhåbentlig sammen med Pia. Jimmy og Pia koordinerer og finder en dag for møde 

m/ Max. 

• Status v/ Jimmy: Der er endnu ikke afholdt møde. Der skal snart indhentes tilbud på præmier. 
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Herrer 

• Trænersituation: Erich Mix, Morten Eriksen & Lars Kruse er det nye t rænerteam for 

herrerafd. for 2 sæsoner. De har valgt at tage begge hold, og alt efter hvor mange, der kommer 

deler de sig op.  

• TSØ-kobling: Der skal gøres mere ud af koblingen ml. TSØ og Rødby, trænerkurser, 

samtræninger osv. 

 

Damer 

• Trænersituation på Kval. damer: Martin Post og Nicolaj Sklander tager en sæson mere. Dame 

kval. slutter på en flot 3. plads. Kathrine Kamper og Kisser stopper. 

• Dame Serie 4: Ender på en 1. plads, og skal spille kredsmesterskab. 

 

TSØ 

• Træning: 2. div. skal til at træne i hallen igen. 

• Status: Intet nyt.  

 

RHK Fællesskab 

• EDC reklamer: Der mangler at blive delt ud i Errindlev ca. 122 stk.  

• Strandrens: Jimmy har en oversigt over hvilke hold, der skal rense hvornår – han giver diverse 

hold besked. 

 

Arrangementer 

• Afslutning: Status er ca 20 tilmeldinger. Trine udsender reminder til holdene. Leif vil gerne lave 

mad. Vi mødes kl. 11.30 for at dække bord. 

• Generalforsamling: Bisse tager kontakt til Jens ift. dirigent v/ generalforsamling. 

 

Evt. 

• Mix-stævne senior: Efter Trine og Heidis møde kunne det være en god ide til den kommende 

sæson at lægge hal til. Dette arbejder vi videre på til næste sæson. 

 


