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Møde håndbold og bestyrelse onsdag den 2. oktober kl. 19:30 
 
Tilstede:  Jette Pihl, Henriette Holm  
 Rikke Møller, Susanne Ledet, Thomas Thorsen, Themba Jansson 

 
Mødet afholdes i klubhusets mødelokale 

 

 
Referat - Håndbold 
 

1. Status – hvordan går det i afdelingen? 
 

a. Hold 
 Der er en voksentræner på hvert hold. 
 Piger: U10, U12 og U16. 
 Drenge: U12. 
 Der er færre hold end normalt. 
 Der er et damehold uden træner, de klarer det selv:-) 
 
b.  Kontingentbetaling 
 Kontingentbetaling er nu, så trænerne skal lave spillerlister og uddele papirer med info om 

kontingentbetaling. 
 
c. Budget – Hal, stævner m.m. 
 Der skal købes nye bolde til U10 og U12. Overtrækstrøjer til både håndbold og fodbold. 
 U16 pigerne og U12 drenge skal have nyt spillertøj. 
 Musikanlæg: Skabet skal være låst, og så stikker en ledning ud, som kan sættes til en 

telefon. 
 
d. Samarbejde med cafeteriet 
 Udvalgene skal snakke sammen, og så kan der eventuelt udarbejdes en plan, så 

vagterne til cafeteriet dækkes. 
 
e. Andet 
 På sigt vil det være hensigtsmæssigt at lave en oversigt over fodbold, håndbold og 

badminton, så vi kan undgå at børnene kommer i klemme i de forskellige idrætsgrene.  
 

 

2. Fremtiden – hvordan kan jeres afdeling blive endnu bedre? 
 

- tilmelde holdene til nogle arrangementer, så børnene bliver hængende. 
- det vil være dejligt, hvis der kommer flere forældre ind over håndbold, som har 

mindre børn. 
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Bestyrelsesmøde onsdag den 2. oktober kl. 21:00 
 
Tilstede:  Rikke Møller, Susanne Ledet, Thomas Thorsen,  

Henriette Holm, Themba Jansson 
 

Mødet afholdes i klubhusets mødelokale 

 
Referat - Bestyrelsesmøde 
 

1. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 

3. Økonomi 
 Når nye hold bliver oprettet til elektronisk betaling, skriver Susanne til de sportslige 

ledere, så de kan give besked videre til trænerne. 
 Der er stadig udfordringer i kontingentbetalingen, da nogle kommer til at stå forkerte 

steder. 
 

4. Vision 2015 
Udvalget afventer besked fra kommunen angående budget for næste år. 
 

5. Eventuelt 
 

A. Der sendes en mail ud med oversigt over opsætning og nedtagning af borde til 
banko. De enkelte afdelinger har nogle måneder, som de er ansvarlige for. 

B. Nyt møde onsdag d. 6. november 2013, kl. 19.10. 
C. Der er kommet tøj fra Sportmaster, som ved lejlighed vil blive præsenteret 

med mulighed for bestilling af klubtøj. 


