Referat af håndboldudvalgsmøde den 6. januar 2014

Deltagere: Kari, Kim, Lene Hanne Ø, Kalle og Hanne Søe. Mathias kunne ikke komme.

Håndboldudvalgsmøde den 6. januar 2014

1. Velkomst
2. Godkendelse af referat: Referat fra sidste møde (den 11. nov) blev godkendt

3. Senior
a. Betaling af klubbens 4 røde kort. Kalle får kopi af faktura og sørger for at bede om betaling
fra skyldnerne. Vi samler op på det søndag ved hjemmestævne den 12. januar.
b. Betaling af Forårs-kontingent HERRER. Seddel til Lars B ang. Kontingent-betaling. Spørg
ham, om der er ændringer – og at han skal dele sedler ud. Wadmann kun halvårligt. Hanne
Søe sørger for dette.
c. Betaling af Forårskontingent DAMER. Betaling igen, de får besked via facebook-side. (spørg
Jan, om der er kommet flere (Charlotte)). Denne seddel skal til Ingrid/Lene/Hanne. Hanne
Søe sørger for dette.
d. Hanne Søe ringer til Thomas Dahl og beder ham om at oprette betaling til begge. 750 kr.
Senest betaling af kontingent mandag den 3. februar.

4. Ungdom
a. U10 drenge – Kalle – med lidt hjælp fra Bo til det praktiske.
b. Hanne Søe sender mail til trænere ang.: Skal der være et afsluttende stævne i år. Der er
konfirmation i Nors den 4. maj lige i oven i Svane Cup, så dette er ikke en mulighed i år. Har
trænere bud på andre stævner? Oversigt: håndboldstævner.dk. Hanne Søe mailer rundt til
trænere og spørger dem. Om de vil til et stævne samlet. (U10 / U12/U14/U16?). Der
indkaldes til ungdomstræner-møde mandag den 20. januar kl. 19.00.
c. Husk Jan Kristensen: tlf. 61 46 98 45.

5. Spisning i hallen den 2. februar.
a. Hanne Søe laver brochure og sender til Jens O., som printer og giver Kim besked til uddeling
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b. Kim uddeler i ugen inden (ca. 21/22/23 januar).
c. Kim sørger for at sælge amerikansk lotteri + præmier.
d. Hanne Ø sørger for at købe slik-spand – til sjov gætteleg ved indgangen for børn.
e. Hanne handler ind til de spilledende hold (gavekort – (Lene og Hanne koordinere))

6. Brag i hallen og Basar 23. februar.
a. Hanne Søe laver seddel og sender med trænerne. Skal også på hjemmesiden.
b. Hanne handler ind til de spillende hold (gavekort – (Lene og Hanne Søe koordinere)).
c. Kalle og Mathias sørger for speaking (forslag: Jesper, Jens Klit, Lars Nielsen).
d. Indløb i hallen med U4 / U6 / U8-spillere. Hanne Søe indkalder til det.
7. Valg til håndboldudvalget – tirsdag den 4. februar kl. 19.30.
a. Følgende er på valg: Kim, Lene, Hanne Ø, Kari og Mathias. Hanne Søe og Kalle er ikke på
valg.
b. Lene Kær sørger for at kommunikere en seddel ud omkring

8. Hjemmestævnekoordinator. Lene sørger for det efter den 2. februar. Ny liste kommer fra Lene om
datoer for hjemmestævner efter den 21. januar - til Kari.

9. Turneringskoordinator. Lene kan lænes op af – turneringen koordineres i september.

10. Ansættelseskontrakter.
a. Lavet af Hanne Ø og Lene Kær kontakter klar. Nogle få mangler underskrifter, dette sørger
Lene for. Hanne og Lene afleverer dem til Ingrid.

11. Træner til næste år
a. Der arbejdes på træner-situationen næste sæson for seniorer.
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b. Ungdomstrænere skal spørges, om de ønsker at fortsætte på ungdomstrænermødet den
20. januar 2014.

12. Evt.
a. Kim sørger for at lodder til fremtiden.
b. Vi skal finde nye til håndboldudvalget.
c. Der købes stativ til Serie 1 herrer (serie 3. damer spørgers og U18 drenge spørges).
d. Prioritet: de små skal snart have nyt tøj).

Næste møde mandag den 4. februar 2014 – med håndboldudvalgsVALG.

Udarbejdet af Hanne Søe

Den 6. januar 2014, Hanne Søe

