
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Bestyrelsesmøde 

Mandag den 12. Oktober 2018 

 

Deltagende: Lone, Dalle, Jimmy og Trine 

 

Dagsorden  

 

Cafeteria 

 Opfølgning på hjertestarterkursus. Bisse forespørger Joakhim Møss om det kan laves til 

foråret. Både nye og opfølgningskurser  

 Filmhold spiser frokost i cafeteriet i morgen 

 Lone undersøger hvad fastnet telefonen koster. Hvis ikke den er nødvendig pga. alarm eller 

andet, bør vi overveje at opsige den 

 Fibia har informationsmøde på onsdag i cafeteria 

 Lokalhistorisk arkiv har forespurgt, om de kan holde deres årsmøde hos os næste år i oktober. 

Trine bekræfter, og oplyser, at vi evt. kan være i cafeteria 

 Børnestævne den 24/11 

 Trille/Trolle den 8/12 med juleafslutning i cafeteriet. Vi sørger selv for det 

 

Regnskab 

 Det ser pt fornuftigt ud. Vi har fået i alt 25.000,- i tilskud fra fonde til E-sport. Lalandia Cup 

har givet et fornuftigt overskud (der mangler dog stadig enkelte regninger). Der er indkøbt tøj 

til både herrer og damer 

 Status på kontingent er 4.000,- mere end sidste år. På trods af det, når vi sandsynligvis ikke det 

fastsatte beløb i budget. Der mangler omkring 14 personer at betale kontingent.  

 

Herrer 

 Intet at bemærke   
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Damer 

 Holdene er kommet godt i gang. Der har ikke været mange træninger, men god stemning. Er nu 

begyndt at træne sammen med U14/U16 

 

Ungdom 

 Martin Post er blevet knyttet på U14/U16 

 U10 vil muligvis gerne spille turnering efter jul i ren pigerække, men så skal vi finde ud af hvad 

vi skal gøre i forhold til eventuelt dispensation 

 Vi er blevet spurgt om vi vil være med i juleoptog den 30. november. Vil Polle køre med den? 

Har Bisse stadig vogn, og kan vi bruge den igen (Dulle vil gerne hjælpe med at pynte dagen 

inden, hvis der er brug for det)? 

 

RHK Fællesskab 

 Fyrværkerisalg: Jimmy undersøger tilladelser, bl.a. I forhold til telt. Og vi skal finde ud af, hvor 

teltet skal placeres på parkeringspladsen. 27-31 december, men vi kender ikke tidspunkter 

endnu 

 Juletræsindsamling: Vi gør det heller ikke i år. Men vi skal melde ud på Facebook, at vi ikke gør 

det. Det skal senest meldes ud start december 

 

Arrangementer 

 Bestyrelsesjulefrokost: Vi kan godt være hos Bisse. Mødet mandag den 7/1 bliver kun med 

Nicolai. Kort bestyrelsesmøde før julefrokost den 11/1. Der skal bestilles mad – det aftaler vi på 

næste møde 

 Træner/Lederfest: Vi diskuterer det på næste møde 

 

Markedsføring/Kommunikation (opfølgning på møde med Andreas) 

 Der er kommet lidt flere historier på og vi har også fået flere Synes godt om på siden. Vi 

fortsætter sådan indtil videre. Trine beder trænere/ledere om at sende historier  
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Evt. 

 Indkøb: Trine bestiller trænertrøjer hos Sportigan til nye trænere  

 Projektor er installeret i hallen. Kunne vi lave noget storskærm i forbindelse med VM? Vi skal 

have undersøgt om vi må vise det på storskærm – også som forening. Dalle undersøger 

 E-sport: der skal trækkes strøm m.v. Der er indhentet tilbud. Vi afventer beslutning om det skal 

laves i samarbejde med IK85, og om det så skal være i Rødbyhavn, at det skal installeres. Og vi 

skal være sikre på, at interessen er der. Er der måske puljer under Kultur og Fritid, som kan 

søges til formålet? Bisse/Jimmy har dialog med IK85 og med de unge mennesker, der kunne 

være interesseret. Vi udskyder processen til det nye år, for at sikre, at ressourcerne er der til at 

køre det igennem. Kan vi evt. bede dem om selv at tage udstyr med til at starte med? 

 Vi har stadig ikke fået tilskud fra EDC (salg af bolig med henvisning hertil – 2000,- kr) 

 Vi mangler speaker til kamp i morgen. Lone spørger Martin Nielsen, og ellers undværer vi bare 

 Overrækkelse af legat fra Sparekassen Rødby den 5/12 i Blomsterparken. Lone deltager  

 Halvagt den 2/12. Dalle tager den – og Lone er back-up 


