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Bestyrelsesmøde 

Mandag den 5. februar 2018 

 

 

Introduktion til forløb ift. vision/strategi v/ Nicolai 

a. Hvordan fremtidssikrer vi Klubben? Skaber fællesskab og synlighed. Lav nogle 

strategiområder, der peger op imod visionen. Hertil laves der en mere konkret handleplan og 

gerne med nogle værdier, som vi synes hører til vores klub (hvad er vi? hvorfor er vi her? hvad 

kan vi? hvad er vores mål? hvad er vores røde tråd?) 

b. Vision  Strategi  Handleplan (skal synliggøres) 

c. Vores udfordring: er bl.a. at finde trænere generelt. Vi kunne godt tænke os, at blive bedre til 

at turde stille krav til vores trænere, fx i form af træneruddannelse, lokale kurser (kræver 12 

kursister – trænere, hjælpere, andre klubber), udflugter osv. 

d. Eventuelt kommende punkter til bestyrelsesmøder: Udvikling af Klubben. En god pointe er at 

vende dagsordenen på hovedet, og starte nedefra. 

 

Cafeteria v/ Conny 

a. Intet at bemærke ☺ 

 

Regnskab 

a. Status: Cafeteria ender med et plus. Ellers ingen kommentarer til regnskabet. 

b. Kontingent: Der er stadig lidt, som mangler at betale kontingenter.  

 

Herrer 

a. Der er lidt usikkerhed ift. spillernes forventninger, træningsindsats m.m. i forhold til den 

næste sæson. Bisse afholder et spillermøde ift. at forventningsafstemme. 

 

Damer 
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a. Status: Træningsindsatsen svinger meget, hvilket trænerteamet ikke er tilfreds med. 

b. Kommende sæson: Trænerne har som udgangspunkt givet udtryk for, at de gerne vil fortsætte 

– men det kræver også at der er et hold, der vil det. 

 

Ungdom 

a. Trænersituation U14/U16: Der er lavet en træningsoversigt ift. forskellige hjælpetrænere for 

resten af sæsonen. Ellers kører det fint. 

b. Hjælpetræner: Emil Lindegaard har været oppe og hjælpe hos U10, hvilket han har givet 

udtryk for var sjovt, og kunne godt være interesseret i at komme igen. Mads Andersen er 

blevet hjælpetræner på U12. Kirsten Krarup hjælper til på U6/U8 og Kim Bentø er blevet 

holdleder på U6/U8. 

 

TSØ 

a. Intet at bemærke ☺ 

 

RHK Fællesskab 

a. Strandrens: Vi har søgt om og fået det samme område som sidste år. Vi starter op sidst i april 

og derefter hver tredje uge. 

b. EDC - Poul Erik Bech: Evt. et samarbejde ift. at køre reklamer ud, som vi næsten frit kan 

vælge hvor tit det skal være. De vil gerne betale for et reklameskilt, som kan hænge i hallen. 

Bisse undersøger og vender tilbage. 

 

Arrangementer 

a. Håndboldafslutning senior: Afholdes lørdag den 21. april 2018 kl. 18.00 

b. Håndboldafslutning ungdom: Datoen kendes ikke endnu – Camilla tjekker op på det og vender 

tilbage. 

Evt. 

a. Trænerkontrakt: Laves om således de skal skrive kontonr. på med det samme. Camilla prøver 

om hun kan rette den til. 


