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Bestyrelsesmøde 

Mandag den 12. april 2021 

 

 

Regnskab: 

Ikke noget nyt regnskab. Færdigt regnskab forventes klart til næste møde.  

 

Trænere næste sæson: 

Ungdom 

Trille/Trolle: Pernille og Trine stopper.  

U5/U8: Trine og Dulle fortsætter. De øvrige er uafklaret. 

U9: Jimmy og Brian fortsætter. 

U11: Stine Bech stopper. Stine Svendsen vil gerne fortsætte. 

U13/U15/U17: Vi skal lige have afklaret hvor mange spillere der reelt er på disse hold i næste sæson. Dulle 

undersøger og taler med det nuværende trænerteam. 

 

Herrer 

Martin Post vil gerne en sæson mere, men har bedt om et møde med Polle og Bisse, i forhold til næste sæson. 

Derudover skal der arrangeres spillermøde for at finde ud af, hvem der ønsker at spille næste år. Vi skal have 

fundet træner til S2 + nogle holdledere.   

 

Damer 

Mette fortsætter, hvis der er et hold til det. Mette ringer rundt for at finde ud af, hvem der ønsker at spille 

næste år.  

 

Afrunding af sæson 2020/21: 

Under normale omstændigheder stopper vi træning til påske eller senest med udgangen af april. Vi forventer 

træning april måned ud (for de hold, som er startet med udendørs træning), men hvis de enkelte hold selv 

ønsker at fortsætte længere end det, så er de velkommen til det. For øjeblikket træner U5/U8, U9 og U11. 

Dulle giver besked til U11. 

Der kan afholdes afslutning enkeltvis på holdene, nu hvor vi ikke kan lave fælles afslutninger. Klubben 

giver 100,- pr. betalende medlem på hvert hold. Trænerne kan henvende sig til Lone for at finde ud af, hvor 

mange betalende de har. Udvalgsformændene informerer.   
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Lalandia Cup: 

Møde i udvalget i morgen. Det forventes, at indbydelsen sendes ud derefter.  

Lalandia har bekræftet, at vi kan benytte dem igen i år, som tidligere år. Hallerne og skoler er booket. 

Det skal undersøges, om Skørringe stadig har busser til rådighed. 

Udvalget fortsætter indtil videre, men man vil meget gerne have nye kræfter med.  

Fremover skal det med på dagsorden senest i januar, hvor udvalget også deltager. Så der kan stilles 

spørgsmål og findes løsninger på de udfordringer der måtte være. Måske skal der også tænkes nyt koncept.  

 

RHK Fællesskab: 

Strandrens: Starter nu her i april. Vi kunne sætte U5/U8, U9 og U11 på først – så kan de evt. bruge det til en 

form for afslutning, hvis de ønsker det. U5/U8 tager den første i weekenden den 24/25 april. U9 tager den 

næste, og så taler Jimmy med de andre ungdomshold.  

Det er Rødbyhavn – fra havnen og ud til Lalandia. 

 

Generalforsamling:  

Fastholdelse af dato?: Planlagt til 26. maj. Vedtægter siger, at vi bare skal annoncere det ca. 14. dage før, så 

vi kan vente med at melde noget ud. Vi fastholder indtil videre.  

Kandidater til bestyrelsen: På valg er Bisse (formand), Dulle, Mette, Polle og Munk. Dulle ønsker at træde 

ud, hvis det er muligt, men vil gerne fortsætte arbejdet i U-team sammen med Jesper. Bisse vil gerne 

fortsætte for nu, men det er lidt stramt med tid. Mette, Munk og Polle fortsætter.    

Ændring af kontingentsatser?: Vi fastholder nuværende satser for de fleste hold. Vi skal dog have afklaret 

kontingentsats for U17 og U15, som betaler det samme som senior (400,- kr.). Måske bør U13, U15 og U17 

betale samme sats, da de reelt har fået samme tilbud de seneste år.  

 

Evt.: 

Sæsonbookinger til næste sæson: Vi har booket det samme som i år, bortset fra en ekstra time i Rødbyhallen 

om tirsdagen. Vi skal have booket mødelokalet til E-sport – det sørger Jimmy for.  

 


