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Bestyrelsesmøde 

Mandag den 11. februar 2019 

 

Nicolai, HRØ 

a. Opfølgning på strategi/vision: Da vi ikke er så langt med vores vision og strategi, afventes der en 

opfølgning. Vi arbejder videre og inviterer evt. Nicolai når vi nærmer os foråret. Vi bør dog overveje 

hvornår vil det give mening at implementere?  

b. Orientering vedr. næste sæson:  
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Den nedsænkede overlægger forbliver til og med U11. 

HRØ vil sandsynligvis tilbyde enkeltårgange også i U10 og U12 – dette er dog ikke på nuværende tidspunkt 

bekræftet. 

Det er dog først i 2020/2021, at det er fuldt implementeret. Over de næste to sæsoner vil der ske små 

tilpasninger hver sæson (se nedenfor).  
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Dispensations- og spiludviklingsregler: I alle ungdomsrækkerne kan der søges om dispensation til max 3 

spillere, der må spille i en lavere aldersgruppe. Alle 3 spillere må benyttes i kamp (førhen måtte vi søge til 

4, men kun benytte 2 i kamp). Spilleren er ikke længere låst på det hold, hvortil der er søgt, men kan også 

spille med i den aldersgruppe, som spilleren tilhører. Dermed er der mere fleksibilitet. 



 
 

 

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 

Resultatformidling i børnehåndbold: Dette er stadig uvist om der muligvis ændres, sådan at resultater ikke 

kan ses i f.eks. Håndbold-app’en. Der skal mere fokus på bredden, fremfor resultatet. Det skal være 

udviklende, udfordrende og sjovt. 

 

Beach håndbold: Allerede fra i år vil det være de ulige rækker, der gælder. 

 

Cafeteria (med deltagelse af Conny 

Afslutning: Skærtorsdag den 18. april. 

Bowling med cafeteriamedarbejdere fredag den 12/4 (den skal vi helst undgå til ungdomsafslutning) 

Børnestævne den 6. april 

Lørdag den 30 marts holder badmintonklubben afslutning i cafeteriet.  

Gymnastikopvisning den 9. marts (IK85 og Rødbyhavn Gymnastikforening) 

Genopfriskningskursus førstehjælp: max 16 deltagere hvis de skal have beviser. Kun for dem, der tidligere 

har taget førstehjælpskursus (Conny undersøger med Joakhim, hvad fristen er for, hvornår man skal tage 

det fulde kursus igen). Evt. tirsdag den 9. april – formodentlig fra kl. 18.30 (med mad) – tager 4 timer. 

Conny aftaler med Joakhim. Evt. fuldt kursus til efteråret for dem, som har brug for det.  

Vi har modtaget en takkemail fra bridgeforeningen for det fine arrangement i januar.  

 

Regnskab 

a. Status: Kontingentrestancer: 6 stk. + de nye, som er startet efter oktober 

 

Herrer 

a. Status: Der er mange til træning. Trænerne er på plads til næste sæson 

 

Damer 

Status: Det virker ikke som om der er helt så meget opbakning til træning, som der har været. Der skal 

afholdes spillermøde inden så længe, så der kan komme afklaring på, hvem der fortsat vil spille – og hvor 
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(evt. 24 marts, hvor begge hold spiller hjemme). Vi skal også have fundet en ny dameudvalgsformand, da 

Heidi stopper til generalforsamlingen.  

 

Ungdom 

Trænere næste sæson: Der er stadig en del uafklarede spørgsmål. Vi arbejder videre på forskellige 

løsninger  

a. Afslutning: Camilla er der lavet et skriv til ungdomstrænerne vedr. afslutning? 

 

TSØ 

Status: TSØ, Maribo og Rødby mødes til bestyrelsesmøde inkl. Morten og Bjarne. Mandag den 4. marts kl. 

18.00 i Rødbyhavn 

 

RHK Fællesskab 

EDC: Der er lavet en liste mht. uddeling 

Vi ønsker ikke at levere frivillige til Madens folkemøde 

 

Arrangementer 

Afslutning: Se under Cafeteria mht. dato. Camilla laver indbydelse  Bestyrelsen planlægger denne fest. 

Lone taler med Leif Kok vedr. mad 

Vi tænker opstartsarrangement til næste sæson (slut august/start september) til at ryste seniorspillere 

sammen. Herreafdelingen kan evt. stå for denne fest 

 

Evt. 

Lalandia Cup: Møde 19. januar bl.a om deadlines for forskellige opgaver. Overvejer noget andet en 

diskotek, som børnene alligevel ikke gider. Det bliver U11 og U13 denne gang. Jimmy har lavet en aftale 

med Lalandia. Der skal afholdes møde med Skørringe busser i forhold til planlægning af ruter. Jimmy 

aftaler dommerpåsætning med dommerforeningen. Næste møde 11. april (inkl. Helle, Dulle m.v.). Der er 
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lavet udkast til indbydelse. Der er indkøbt nyt system til håndtering af turnering (muligvis kan det også 

håndtere andre ting) 

Ressourcer: Dalle og Frederik er ikke længere en del af udvalget. Jesper Kamper og Pia Madsen vil gerne 

træde til i et eller andet omfang. Polle og Dorit vil gerne være med i udvalget til praktiske opgaver. Conny 

har tilbudt at arrangere pose-pakning sammen med forældre  

E-sport: Jimmy og Bisse deltog på møde hos Kultur og Fritid vedr. E-sport. Der er mange måder at gribe det 

an på (f.eks. ugentlig arrangement hvor de unge selv medbringer udstyr eller faste træningstider med eget 

indkøbt udstyr). Vi bør lave investeringen og kan opkræve kontingent. 

DGI foreslår at lave en info-aften med henblik på mærke hvordan opbakningen er og skaffe frivillige til at 

hjælpe omkring det og køre processen (voksne og evt. bestyrelsesmedlem). Derefter kan der nedsættes en 

projektgruppe, som skal tage beslutning om hvordan det skal gribes an – lidt mere konkret. Bisse og Jimmy 

arrangerer en aften i cafeteriaet og reklamerer for det via bl.a. Facebook og evt. sammen med EDC flyers 

eller lign.  

Etablering af kortbane til sæsonen 2019/20: Dalle har møde med Tress den 20/2 med henblik på at give 

en pris. Vi søger pulje DHF – Trine søger 

Haltider næste sæson: Vi søger samme tider som i år 

Pokaler m.v.: Vi skal have indhentet pokaler fra sidste år. Camilla sørger for ungdom?? Trine sørger for 

dameafdelingen + lederpokal, og Bisse for herreafdelingen 


