Allerød Håndbold Klub
Bestyrelsesmøde
Mandag den 18. juni 2018
kl. 18.00 – 19.30
i Lillerødhallens mødelokale
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Nyt fra formanden v/Peter - info
3. Lotteri v/Kenn – info
4. Trænersituationen v/Kim – info
5. Aktiv Fritid v/Mette og Peter - koordinering
6. DGI v/Rune Hansen
a. Hvad kan DGI tilbyde
b. Drøftelser med Blovstrød og Lynge
7. Kommunikationsstrategi (intern og ekstern)/sponsor initiativer v/ – diskussion
og beslut
8. Eventuelt

Bestyrelsesmøder fremad rettet starter kl 18.00 til 20.00

LIF:
Grundbeløb på 10.000 - anslået til omkring 40k
- Hvad skal der ske med pengene?
Brugerrådet:
Inklusion: Hvordan skal det gøres og hvordan løfter vi opgaven

Hvordan kommer vi ud over scenen:
-

Skal der etableres en bestyrelsesdag – strategi planlægning, vejen frem / doodle skal
udsendes
Hvordan skal vi kommunikere ud

AHK er ikke i AIU – skal vi være med? Besluttet det skal vi være med i
Kommunikation & Marketing:
Højeste placeret elite sport for kvinder i kommunen
Vi har hold hele vejen op
Udvikling af unge mennesker – nye ledere
Skal vi have inklusion med?
Folk skal få lyst til at læse mere om AHK? Giver bedre sammenarbejde med kommunen.
Hvad skal være kommunikations formen?
Hjemmeside
Nyhedsbrev
FB gruppe
Instagram
Holdsport
AHK’s hjemme side – skal rettes – den skal ramme direkte til dem som søger AHK. Målretter nye folk og
kører medlemsdelen længere nede på siden
Stig: lave en prototype af ny hjemmeside + manual hvor og hvordan / wordpress eller andet forslag
Nyhedsbrev – templates, hvad skal der med, billedere og en lille historie
(Der skal opsættes en mailchip – man skal kunne framelde sig)
Hvad skal frekvensen være af nyhedsbrev? 4 til 6 gange om året
Jacob tager bolden med at hente ind fra trænere og input til nyhedsbrevet i sammenarbejde med Stig
1. Der skal udnævnes en FB ejer – Jacob har påtaget sig opgaven (jacob’s corner)

Sponser oplæg – Aein er ejer men vi skal have en afklaring, der skal
-

Stig/ inviteres med til Intersports dag – samle hele stakken til indkøb og få sat det i sving

-

Pizza mands pakke ikke sat i sving / hvordan går det.

Bank forbindelse – hvem tager styringen på den.
Hvad skal der til for at få sponsoren aktiveret. Hvad kan der ellers gøres?

DGI (Rune)

Træneruddannelse 1. års planlægning / det kan gøres på en hverdag, lørdag eller en anden dag. Hver
uddannelse skal skræddersyes – fast pris 3000kr til 4000kr per træning. Gæstetræning kan tilkøbes, hvis der
er specielbehov. System, system, system – træner kursus fast, døm selv til u14 – skal det gøres?
Skal det være på tværs?
Er der nogen refusions dækning fra kommunen med hensyn til uddannelse?

Håndboldens dag – 5. januar 2019

Træner kursus:
27. aug; 20. nov; 26. feb forslag – afventer Rune. DGI kan sende et forslag – DGI sender lidt forslag til en
plan.

Klub sammenarbejde, hvordan kan vi hjælpe hinanden? Blovstrød & Lynge vil gerne sammenarbejde men
Allerød skal tage teten – hvordan starter vi processen.
Hvordan er fremtiden for håndbolden i Allerød kommune? Hvad skal der til for en fusion? Holdfælleskab?
Hvordan kunne tingene se ud?

Holdfællesskab/fusion - skal være en del af bestyrelsesdag.

