
 
 

 

 

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 4. december 2017 

 

 

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

Afbud: From & Løye 

 

Cafeteria v/ Conny 

a. Håndboldklubbens Julefrokost den 16. december 2017: (tilmeldingsfristen er den 8. december) 

Bisse får Rasmus Løye til at kontakte Conny ift. videre planlægning. 

 

Regnskab 

a. Status: Intet nyt 

b. Kontingent: Camilla får styr på ungdom, alle fra damerne har mere eller mindre betalt, der 

mangler stadig en del fra herrerne. 

 

Herrer 

a. Status: God tilslutning til træning. 

b. 2. division: Lars Kruse er blevet tilknyttet som holdleder.  

 

Damer 

a. Status på Kval.: Det går godt og stemningen er rigtig god. Der er god tilslutning til træning. 

Martin og Nicolaj ønsker at fortsætte til næste år. Missionen er at rykke op. Alle spillere giver 

udtryk for at spille næste sæson. Der er kommet en spiller mere, som ønsker at spille på Serie 4. 

b. Status på Serie 4: Det går godt og der er tilslutning. 
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Ungdom 

a. Trille/Trolle:  

b. U6/U8 stævne: Forløb fint efter planen. Der var gang i cafeteriaet, og aktivitet i både hal og 

gymnastiksal. Der var arrangeret Julemand, hvilket børnene nød i stor stil. Byde mere ind på 

disse stævner – både U6/U8 og U10. 

c. Dianalund Julestævne: U14/U16D Mix deltager. 

d. U6/U8 Mix: Deler sig op, og Kirsten Krarup er blevet tilknyttet. Der tilmeldes flere hold til til 

stævnerne, og derfor er der taget kontakt til forældrene ift. hjælp til stævne. Camilla 

medbringer kontrakt og børneatt. 

e. U10 Mix: Det kører fint. De kommer ud og spiller nogle stævner. 

f. U12D: Der er stadig stor tilslutning. 

g. U14/U16D Mix: Der oprettes 2 hold efter jul. U-teamet arbejder hårdt på, at finde nye trænere. 

Hvis det ikke kan lade sig gøre efter jul, er det stadig billigere end at blive ved med at betale 

bøder. 

De 2 hold træner stadig sammen 

 

TSØ 

a. Generalforsamling: Der var lidt minus på regnskabet. 

b. Indkøbsaftale: Skal overholdes de kommende 3 år.  

 

RHK Fællesskab 

a. Fyrværkerisalg: Der skal underskrives en kontrakt v/ Bombe Brian. Diverse tilladelser er blevet 

indhentet, men der arbejdes på at flytte salget længere ud på parkeringspladsen. Derudover har 

Jimmy lavet et opslag på facebook ift. frivillige. Der er indkøbt bannere til at reklamere med 

vedr. salget. 

b. Juletræsindsamling: Bliver droppet.  
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Arrangementer 

a. Bestyrelsesjulefrokost den 5. januar 2018: Bisse bestiller mad. Vi mødes kl. 17.00 til møde og 

påhæng kommer kl. 19.00. 

b. Træner-/Lederfest den 2. februar 2018: Camilla har lavet indbydelse og Lone sender rundt. 

Menuen er lavet om – JUUUUBBBIIIII……. Bisse holder ’tale’ og der overvejes om vi skal finde 

på noget sjovt ☺ . Dalle kontakter Erhard ift. musik. 

 

Evt. 

a. Indkøb: Flagsnore v/ Jimmy. 

b. Sponsorpakker: - 

c. Fitnessrum: Aldersgrænse for hvornår de selv må træne uden opsyn er 16 år. Derunder skal der 

trænes under opsyn. Dalle laver et skilt. Ang. reparation og vedligeholdelse af maskiner m.m. 

overlades til Kurt ifølge aftale med Bisse/Dalle. 

d. E-sport: Jimmy, Bisse & Dalle arbejder videre på dette. 

e. Holdsport: Har Bisse oprettet til U6/U8 og det fungerer umiddelbart godt. 


