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Bestyrelsesmøde 

Fredag den 10. januar 2020 

 

Regnskab: 

Regnskab pr. 31-12-2019ser fornuftigt ud. Lalandia Cup er endelig gjort op og har givet et overskud, dog lidt 

mindre end sidste år. Vi mangler indtægter på kontingenter (set i forhold til budget). Der har været flere 

udgifter på damerne end forventet. Cafeteriet balancerer lige nøjagtigt.  

 

Herrer: 

Der er gang i drøftelser vedr. trænerteams til næste år. 

Sebastian Bøgvind kan muligvis finde en sponsor til de to herre-hold (til træningsdragter). Det er helt ok, men 

i så fald skal det være vores Puma klubdragt.  

 

Damer: 

10 til første kamp – inkl. de gamle. Et par stykker mere af de gamle har meldt sig klar til at hjælpe, og så 

kommer der to nye unge piger (på dispensation), som er kommet fra Sydhavspigerne. Men indtil videre er der 

alligevel stadigvæk problemer med at stille hold. 

Der er stadig ikke ret mange flere, der har betalt kontingent. Flere ønsker ikke at betale kontingent, hvis de 

bare hjælper engang imellem. Svært at køre et hold igennem på ”hjælpespillere” – vi kan ikke dække 

udgifterne. Vi skal selvfølgelig ikke holde liv i det for enhver pris, men vi skal overveje de langsigtede 

konsekvenser inden vi vælger at lukke helt ned. Vi afventer ovennævnte vedr. nye spillere og ser situationen 

an i januar. Vi tager en endelig beslutning på februar mødet.  

 

Ungdom: 

Trille/Trolle ser fornuftigt ud i forhold til medlemmer. Det samme gør U5/U8.  

Der har været tilgang til U11, hvoraf nogle af dem reelt er U9 spillere. Ud over turnering vil de blive tilmeldt 

til et U9 stævne i marts, hvor U9 spillerne vil blive suppleret op med U11 spillere. 
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U13 kommer nu i pulje med de lidt dårligere hold pga. taberdømte kampe – det bliver muligvis lidt for nemt 

for dem.  

U11 og U13 var begge i Dianalund mellem jul og nytår, og havde en rigtig god tur, selvom resultaterne ikke 

var prangende.  

Trænere næste sæson:  

Vi mangler stadig at få afholdt et møde omkring trænersituation til næste år.   

 

TSØ: 

Intet nyt. Bisse har ikke deltaget så meget.  

 

RHK Fællesskab: 

Fyrværkeri: Fyrværkerisalg forventes at give et overskud nogenlunde på niveau med sidste år, på trods af lidt 

sløv opstart de første dage. Vi vil arbejde på at blive mega-store til næste år, så vi får fuldt sortiment og evt. 

demo-sprængning. Vi skal undersøge om vi kan få lov at lave reklame på skærmene på Lalandia til næste år.  

Strandrens: Jimmy har endnu ikke hørt noget mht. strandrens. 

 

Arrangementer:  

Træner/Lederfest: Invitation sendt ud – frist 28/1. Bisse har booket bus, restaurant og rundvisning.  

Håndboldens dag: Camilla Skov, Søster, Dulle og Bisse er der i morgen.  

 

E-Sport: 

Jimmy bestiller computere + switch og netværkskabler. 6 stk. til at starte med. Vi skal overveje at få sat gang 

i at bygge lokalet op. Vi skal have skaffet nogle trænere og andre, som kan være med til at starte det op. Vi 

skal have spurgt om der er nogen der har lyst til at være med. Der skal laves noget opslag på Facebook og 

lign. og laves en info-aften. Det tager Jimmy sig af. DGI har muligvis noget materiale vi kan bruge. Lolland 

Kommune starter et samarbejde med DGI omkring promovering af E-sport i området. Jimmy tager kontakt til 

Kultur og Fritid og hører nærmere om vilkår og krav og undersøger om det er noget vi kan være med i.   
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Evt.: 

Foreningskonference 18/1-20 kl. 10.00-15.00 i Højrebyhallen. Der var ikke interesse.  

Prisoverrækkelse 6/3: Forslag om at lave en indstilling til ungeleder. Trine arbejder videre med det. Vi venter 

lidt med at tage stilling til, om vi skal deltage (frist er 28/1). 

Vi lukker vores konto i Lollands Bank, nu hvor de ikke er repræsenteret lokalt mere. Vi betaler blot dobbelt 

gebyr m.v. Lone sørger for, at den bliver lukket. 

Lone har snakket med Henrik Hansen om skilt i hallen. Lone taler med DK Print om, hvordan vi gør det. Vi 

betaler det hele først og så sender vi regningen videre til Henrik. 

Sebastian Bøgvind er blevet gjort til redaktør på Facebook-siden. Han laver opslag om herre-afdelingen.  

Der mangler plaster i hallen – har vi et Falck abonnement der kan dække, at vi får fyldt op. Det mener Lone 

ikke – men måske ligger der noget plaster hos Conny, og ellers kan vi bare købe noget. 

Løbebåndet i fitnessrummet virker ikke mere. Polle undersøger priser med TechnoGym på et nyt løbebånd. 

Den ene cykel virker heller ikke, men den kan nok repareres. 


