Allerød Håndbold Klub
Bestyrelsesmøde
Mandag den 9. april 2018
kl. 18.00 – 20.00
i Lillerødhallens mødelokale
Dagsorden:
1. Deltagere
a. Peter, Jacob, Jesper, Kenn, Karin, Tim, Stig, Mette
b. Afbud: Kim, Aein
2. Valg af dirigent/referent
a. Kenn blev valgt som dirigent/referent
3. Siden sidst v/Peter – info
a. Forventet drøftelse med DGI (Rune) på BM i 06.2018 omkring
samarbejde med Blovstrød/Lynge
b. Nedlæggelse af Lillerød Idrætsforenings Idrætsfond: Drøftelser har ramt
juridiske udfordringer, proces forventes undervejs i en længere periode
c. Fine tilbagemeldinger fra klubbens trænere, spillere og forældre efter
bestyrelsens tiltræden
4. Praktik
a. Bestyrelsesansvarsforsikring – godkendelse af tilbud fra Tryg (tidligere
udsendt) v/Peter – beslut
i. Punktet vedtages som indstillet
b. Adgang til NemId –Kenn får adgang som kasserer v/Peter – beslut
i. Punktet vedtages som indstillet
c. Opdateret forretningsorden for bestyrelsen (oplæg vedhæftet) v/Peter –
beslut
i. Peter gennemgik væsentlige ændringer, Herefter vedtages punktet
som indstillet
d. Opgaveark (vedhæftet) v/Peter – info

i. Opgaveark er etableret; kan løbende opdateres i Dropbox.
1. Action: Peter og Kim Version 2 oprettes og anvendes
2. Peter forbereder Årshjul til næste BM – opgaver flyder ind i
Opgave-Excel-arket– så vi husker opgaver.
e. Lotteri – Kenn – info
i. Lotteriet forløber planmæssigt, lotteriaften afholdes 3.5.2018
f. Økonomi – håndtering af betalinger mv. – Kenn – beslut
i. Det overvejes at udarbejde nærmere information omkring
guidelines til betaling af udlæg – dokumentation behøver ikke
være fysisk, men kan sagtens være billeder etc.
5. Status fra udvalgene:

a.

Økonomi og medlemstyring: Tim + Kenn
i. Action: Tim og Kenn Proces omkring ind- og udmeldinger
specificeres
ii. Action: Tim Der foretages holdflyt til næste periode i weekenden i
uge 15

b. Sponsor / Lotteri / Marketing Aein + Stig + Marianne Palme
i. Sponsor udvalg har endnu ikke mødtes,
1. Action: Stig opsætter møde. Udvalg forelægger oplæg
omkring fremgangsmetode mv. omkring sponsorer ved
næste bestyrelsesmøde.
ii. Action: Stig Velkomst/sponsor flyer udarbejdes
iii. Sponsorindtægter, overblik skal udarbejdes
1. Action: Kenn sender overblik over nuværende sponsorer
m.v. til udvalget samt formand

c.

Sportstøj / udstyr: Karin + Kim + Tim
i. Action: Kim undersøger samlet ønsket antal sæt trøjer/reklamer,
bolde m.v. skal vi bruge – information til sponsor udvalg (Stig)
ii. Udvalg har endnu ikke mødtes – Action: Karin arrangerer møde
iii. Karin indhenter oplysninger fra potentielle leverandører

iv. Action: Kim/Karin - Indkøb af (akut) nødvendige bolde (Kim
vurderer behov for antal (fordelt på størrelser))
v. Action: Kim/Karin - Indkøb af (akut) nødvendige sæt tøj – Der
bestilles til u16-pigeholdet nu – koordineres med Casper, Morten
og Lene fsva. størrelser etc.
vi. Action: Kim Indkøb af stifter til boldpumpe + evt. lampeskærm UDFØRT

d. Træner -/ dommer udvikling: Jacob + Kim + Mette
i. Kim, Mette, Jacob og Peter deltager i trænermøde der opsættes til
den 19.4
ii. Udvalg kommer med oplæg næste møde
iii. Det skrives oplæg på Holdsport for at rekruttere de manglende
trænere, jf. nedenstående.
Følgende hold mangler fortsat trænere:
iv. 1 voksen mangler til mikro trænere
v. 1 u10 pige træner
vi. 1 træner/voksen til u8 torsdag

e.

Turnerings/stævneudvalg: Jesper + Mette + Kenn + Jacob
i. Jacob ønsker at indtræde i udvalg
ii. Intet nyt på dagens møde

f.

Aktivitetsudvalg: Stig + Aein + Peter + Mette
Action: Peter indkalder til møde.

g. Ungdomsråd: Mette + Kim
i. Udvalg kommer med oplæg næste møde
6. Status på GDPR v/Tim – info
a. Action: Tim udarbejder dokument til upload på hjemmeside
7. Nyt fra Brugerrådet – Lillerød hallerne v/Mette – info
a. Information om status givet. Der forhandles fortsat om fleksibel
anvendelse af hallen.

8. Kommunikationsstrategi v/Peter – diskussion og beslut
a. Udsættes til næste møde
9. Prioritering af ad hoc opgaver v/alle – beslut
a. Ingen beslutninger dette møde
10.Eventuelt
a. Opdatering af hjemmeside m.v. overtages af Stig – drøftes dog med Tim
på baggrund af møde med Holdsport (evt. konsolidering af IT-landskab).

