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Bestyrelsesmøde 

Fredag den 5. januar 2018 

 

Deltagere: Bisse, Trine, Heidi, Dalle, Lone, Jimmy & Polle 

Afbud: From 

 

Regnskab 

• Status: Lone sender ud på mail efter weekenden. 

 

Herrer 

• Trænere: Erhard er tilknyttet som holdleder på Serie 2.  

 

Damer 

• Status: Trænerne har været triste over, at der ikke var stor opbakning i december. Træningen er 

god, også selvom tilslutningen varierer. Der ser rigtig godt ud, hvis de vinder de næste 3 kampe. 

 

Ungdom 

• Trænersituation U14/U16: Der er lavet et træneropslag på facebook i håb om, at finde en træner 

primært til U16, og gerne 1-2 holdledere. De skal stadig træne sammen. Jan Jørgensen vil fortsætte 

med at hjælpe U14 til kampe om søndagen. 

• Dianalund Julecup: U14/U16 har været til julestævne. De blev tilmeldt i U14 A-rækken, og kom i 

finalen. 

 

TSØ 

• Status: Intet at berette.  

 

RHK Fællesskab 

• Fyrværkerisalg: Det gik super godt! Der er solgt rigtig godt. Teltet var rykket frem og der var sat 

bannere op i byen. Teltet rykkes lidt til næste år ift. Kirken – i tilfælde af begravelse eller andet. 
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Udgiften på bannerne er 7.000kr. Til næste år kunne vi evt. lave folder og dele ud i postkasserne på 

Lalandia (evt. på forskellige sprog). Til næste år skal der være flere af vores seniorspillere, der 

hjælper til. 

• Juletræsindsamling: Der er ikke annonceret nogle steder, at vi ikke samler juletræer ind. Der har 

været lidt efterspørgsel på det. Trine skriver noget på facebook i aften. 

 

Arrangementer 

• Træner-/lederfest: Lige pt. er der få tilmeldinger, men det er som det plejer at være. Der er 

tilmeldingsfrist den 19. januar.  

 

Evt. 

• Status på ressourcer i U-team: Helle har meldt sig ud af U-teamet. 

• Status på ressourcer i Lalandia Cup udvalg: Max har trukket sig fra lalandia Cup udvalget. 

Primært stod han for turneringsplan, busser og booking af haller. Udvalget består af: Jimmy, 

Dorte, Frederik, Dalle, Lars B. Pia Madsen kunne evt. overtales til at hjælpe til med at planlægge 

turneringsplanen – Heidi vil tages kontakt til hende efter aftale med udvalget. Trine vil gerne være 

behjælpelig med at booke haller. 

Der skal afholdes møde i Lalandia Cup udvalget inden længe ift. indbydelse m.m. Jimmy og Dalle 

finder en mødedato og indkalder – Bisse deltager. 

• Hold Lolland rent: Vi har tilmeldt. 

• Slut og finalekampe: Vi prøver at booke ind på det igen i år. 


