Allerød Håndbold Klub
Bestyrelsesmøde
Mandag den 20. august 2018
kl. 18.00 – 20.00
i Lillerødhallens mødelokale
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
a. Kenn Bruun Hansen er valgt
2. Nyt fra formanden v/Peter – info
a. Aktiv Fritid
i. God formiddag, mange børn/voksne forbi
ii. Folder udbygges. Tim foretager review af folder, til brug for
klassekamp – fokus på at undgå ”hovsa-løsninger” fremover.
iii. Information om ”fælles om fritiden” videresendes fra Kenn til
bestyrelsen
b. Brugerrådet (inkl. Mette)
i. Intet nyt, velkomstmøde med ny kommunal koordinator mandag 27.8.
Lilja deltager.
c. Servering
i. Der er sendt mail til senior om at deltage som servering. d.d. mangler
1 voksen og 8 unge (Er siden afholdt, med fuldt hold – tak til alle
deltagerne!)
3. Økonomi – status v/Kenn – info
a. Budget opfølgning inkl. LUI. God økonomi – rum til afholdelse af yderligere
stævner mv.
4. Medlemsstatus – v/Tim og Kenn
a. P.t. har klubben en mindre venteliste på U6. Det bemærkes, at der optages
efter indmelding via klubbens hjemmeside
b. Ingen venteliste øvrige steder
c. Old girl fortsætter i ændret set-up – uden træner.
5. Mini håndboldskole v/Kim – info
a. God respons fra forældre, både inde- og udenbys.
6. Trænersituationen v/Kim – info
a. Trænersituation er overvejende på plads.
i. Hjælpetræner på U12D mangler
ii. Træner på U10D mangler
iii. Der afholdes første DGI trænerkursus for ungtrænere og
forældretrænere mandag 27.8
iv. Kim/Mette indkalder til trænermødet snarest!

7. Turneringsstart v/Jesper
a. Jesper skriver til trænere om turneringstilmeldinger. HS/DS er automatisk
oprettet.
8. Igangsættelse af ungdomsråd v/Mette og Kim – info
a. Medlemmer identificeret. Der indkaldes til opstart medio september.
9. Status sponsorinitiativer v/Stig – info
a. Aftale med Intersport i Allerød v/Kim - info
b. Der er indgået aftale mellem klubben og Intersport. Medlemmer i klubben
kan opnå 20% rabat. Bonus til klubben af alt køb. Aftalen formaliseres.
Tøjprøver er bestilt til klubben – og vil blive gjort tilgængeligt for
medlemmerne.
10. Forberedelse af AHK Strategidag den 8. september – drøftelse v/alle
a. Struktur / dagsorden
b. Break-out grupper i udvalg. Input fra resterende bestyrelse
c. Drøftelse ”fødekæde”
i. Spillere
ii. Trænere
iii. Dommere
d. Bygge ”klubånd”
e. Drøfte holdsammenlægning m. Blovstrød/Lynge
11. Eventuelt
a. Turnering: Turneringsudvalg opsætter overblik over potentielle stævne
b. Koordinator til klassekampen: Kenn koordinerer indledende for at opsætte
skema mv., oplysninger indsamles

