
 
 

 

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 10. december 2018 

 

Formøde m. TSØ 

 

TSØ m. deltagelse af Anders & Jan 

 Dialog: Det påtænkes at TSØ skal deltage ved nogle af vores bestyrelsesmøder, ca. 

pr. kvartal eller efter efterspørgsel. 

 PUMA-aftalen: Vi er interesseret i at gennemgå vores sponsor aftale med Puma, og 

dermed indkøb i Sportigan. Bjarne fra TSØ er villig til at komme og gennemgå 

sponsoraftalen – Bisse tager kontakt til ham og aftaler et besøg i det nye år. 

 

Cafeteria 

 Status: Intet at bemærke. 

 

Regnskab 

 Status: Intet at bemærke. 

 

Herrer 

 Status: Det går godt i herrerafd. Serie 2 ligger nr. 1, og Serie 3 ligger nr. 2. 
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Damer 

 Status: Serie 3 har vundet rækken. Serie 4 ender på en 3 plads. 

 

Ungdom 

 Indput fra TSØ: Vi skal være bedre til at benytte os af trænere, spillere m.m. ift. 

træningsseancer og andet. 

 EDC-flyers: Der er uddelt flyers og indbetalt 1.299kr. Lone tager kontakt ift. de 

2.000kr. som aftalen lyder på. 

 U14/U16: Efter jul bliver der tilmeldt et U14 hold. Mht. U16 spillere, så søges der 

dispensation til enten at spille U14 eller senior. 

 Spillerlister: Camilla skal indhente spillerlister. 

 

RHK Fællesskab 

 Fyrværkerisalg: Der er opsat bannere. Bisse arrangerer med telt, og vagtplanen er ved 

at være på plads. 

 

Arrangementer 

 Bestyrelsesjulefrokost: Fredag den 11. januar 2019 med opstart kl. 17.00, og med 

påhæng fra kl. 19.00 – SU: fredag den 4. januar 2019 til Lone. 

 Træner-/lederfest: Vi går lidt i tænkeboks indtil næste bestyrelsesmøde ift. noget 

andet end færgen. 
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Evt. 

 Indkøb: Intet at bemærke. 

 Invitation til gratis VM håndbold i Royal Arena: Camilla laver en indbydelse og sender 

rundt. 

 Trænerkontrakter: Bisse tjekker op på herrerafd. 

 Sparekassen Rødby Legat: Vi har modtaget 20.000kr. 

 E-sport: Der sker først noget i det nye år. 


