
 

 

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 

Fredag den 11. januar 2019 

 

Regnskab 

a. Status: Det ser fornuftigt ud lige nu. Fyrværkerisalg er ikke endelig opgjort endnu. Lalandia 

Cup endte på et pænt overskud. 

b. Kontingent: Det ser umiddelbart fint ud. Vi er faldet lidt i medlemmer; fra 148 til 132 – dette 

skal dog ses i betrækningen af vi har nedlagt nogle hold. Camilla tjekker op på spillerlister. 

 

Herrer 

a. Status: Lige pt. er der en dommersag, som vi påtænker at sende videre til HRØ. Derudover går 

det godt – der er mange spillere.  

 

Damer 

Status: Det går godt! 

 

Ungdom 

a. Status: U14/16 er blevet tilmeldt U14 efter jul. U10 er blevet tilmeldt turnering. 

b. Trænere næste sæson: Vi skal i gang med at afklare trænersituationen på alle ungdomshold. 

U10 trænerteamet har bekræftet, at de tager en sæson mere. Vi skal have fundet nyt team til 

Trille/Trolle. Bisse vil gerne trække sig på U6/U8. Trine vil gerne tage en tur mere, hvis det 

ikke bliver som den ansvarlige. Det er det eneste vi ved med sikkerhed lige nu.  

Vi skal også tænke i ungtrænere til alle holdene, så vi har “træner-føl” på alle årgange. 

c. Afslutning: Camilla laver et skriv til ungdomstrænerne og sender rundt ift. afslutning. 

 

TSØ 

Status: HMH,  Rødby og TSØ mødes til dialogmøde med Morten Juul og Bjarne Schultz. Mandag den 

4. marts kl. 18.00 (i forbindelse med vores bestyrelsesmøde) 
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RHK Fællesskab 

Fyrværkerisalg: Det er gået godt. Vi har solgt for 157.000. Alle udlæg er ikke opgjort, men det bliver 

et fint beløb til klubben – takket være alle de frivillige der gav en hånd med. 

 

Arrangementer 

Træner- & Lederfest: Lørdag den 2. februar. Bus fra Rødby: Krenkerup rundvisning/ølsmagning og 

spisning på Oreby Kro. Der bestilles bus hjem kl. 01.00 – hvis man vil hjem før sørger man selv for 

transport. Påhæng betaler 200kr. 

Ungtrænere får i stedet et gavekort – Camilla tjekker op på hvem det er med Trine, og indkøber 

gavekort. 

 

Evt. 

Lalandia Cup: Der skal findes en afløser for Frederik. Jimmy vil gerne være stævneleder, men skal så 

frigøres fra nogle af de andre opgaver, han har i udvalget. Der tiltænkes derfor flere hjælpere. 

Ny turneringsstruktur: Møde i Vordingborg onsdag den 30. januar 2019. 

Etablering af kortbane til sæsonen 2019/20: Dalle vil undersøge hvad det vil koste, og derefter tager vi 

stilling til at søge midler til etableringen. 


