Referat af bestyrelsesmøde mandag 14. maj 2018.
Deltagere: Peter, Kim, Jesper,Kenn, Aein, Karin, Tim, Stig, Mette
Afbud: Jacob
Referent: Mette
1. Valg af dirigent:

Mette

2. Udestående opgaver –incl. Årshjul v/Peter:
Udover det årshjul der dækker AHK, skal vi have lavet årshjul for de enkelte udvalg. Der skal
også ske en opdatering af ”TO DO” listen
Årshjul rykkes så det starter ved generalforsamlingen og kører 12 måneder. Action!! Alle
opdaterer løbende årshjulet som er gem i Dropbox mappen.
3.

Lotteri og Budgetopfølgning Q1 2018 / V Kenn
Kenn og Jette (Kruse) har fået afviklet lotteriaften og lørdag på gågaden. Sidst nævnte gav
ikke helt det salg som vi havde kunnet ønske. I skrivende stund er de sidste penge og
lodsedler indsamlet og vi afventer endelig salg
Action !! Kenn

4. Trænersituation v/Kim
Vi mangler trænere til følgende hold:
Mikro : Katrine – men kunne godt bruge 1-2 voksne til at skifte med
U8P: Tordag - Kenn
U10P: Vi skal finde afløser efter sommerferien
U12P: Efter sommerferien stopper Amalie, Ea fortsætter men kan ikke klare holdet alene.
U12D: Hjælpetræner til Emma
Old Girls: Jan stopper efter sommerferien
Ingen umiddelbar afklaring på trænere og vi må forsøge med kontakt til ALLE i klubben og
omkring liggende klubber.
Action !! ALLE FORSØGER AT REKRUTTERE TRÆNERE; konkrete tiltag;
Udkast til opslag efter trænere på gymnasiet – Kim laver udkast
Kontakt til Hillerød Håndbold Klub; Peter skriver til Hillerød
Kontakt til Lynge Håndbold - Mette
5. Status fra Udvalgene (kort og godt)
Økonomi og Medlemsstyring:
Kenn & Tim – alt ok – reduceret medlemstal – primært
som følge af oprydning og skader i Old Girls.
Oplæg på medlemsstyring (som i dag er meget tungt)
afventer oplæg fra Tim + Kenn

Sponsor/Marketing:

Aein, Stig (Marianne Palme)
Der vil blive afholdt møde og de næste skridt
planlægges. Udvalget er igang med brochure til evt.
Sponsorer. De kommer med oplæg til næste
bestyrelsesmøde. Action!! Aein / Stig
Kommunikation overføres til dette udvalg.

Sportstøj / Udstyr:

Vi skal have bestilt nyt spillertøj til U16P

Træner – Dommer udvikling:

Jacob, Kim Og Mette. Vi sætter møde op når Jacob er
hjemme igen. Action !! Jacob

Turnerings - / stævneudvalg

Jesper, Mette og Kenn. Jesper har godt styr på de
forskellige tilmedlinger og har rundsendt til trænere når
der er behov.

Aktivitetsudvalg:

Stig, Aein, Peter og Mette – intet nyt

Ungdomsråd:

Vi har fået følgende medlemmer Casper, Silas, Emil
U12D, Ann-Sofie, EA, Emma U16P, Maja U14P +??

6. Status på GDPR – Tim
Tim har gjort en stor indsast for at få det implementeret.
7. Kommunikationsstrategi (Intern – Ekstern) er rykket til næste møde. Action !! Flyttes ind
under Sponsor og Marketing.
8. Eventuelt
Rune fra DGI er med på næste møde den 18/6-2018, kl 18.00
Brugerrådet – Peter og Mette har deltaget i møde og mere info næste gang.
Lotteri- gevinst-udlevering 16-18:30:
25-06-2018 – Jette
26-07-2018 – Kenn
27-06-2018 – Stig
Årets bestyrelsesmøder er fastlagt til mandag fra 18 – 19:30 og der henstilles til at vi
overholder tidsplan af hensyn til børn og håndboldfitness. Action !! Kim booker mødelokale.

