Næstved Herlufsholm Håndbold
Medlem af:
Dansk Idræts Forbund
Dansk Håndboldforbund
Herlufsholm Gymnastikforening
Næstved Idræts-Forening
Næstved Idræts Union

Referat
Bestyrelsesmøde 19. marts 2020 kl. 18.00
Fraværende: Henrik Waage
Afholdt som onlinemøde
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 20. februar 2020.
Opfølgning på BM d. 23. januar.
FJ afventer tilbagemelding fra:
- kommunen vedr. AKTIV FERIEDAGE.
Kommunen har meldt tilbage at de ikke finder det hensigtsmæssigt at der afholdes AKTIVE FERIEDAGE samtidig med NHH CAMP.
- Arenaen vedr. betingelser, belysning osv.
Arenaen har meldt ud at der er styr på lyset og der ikke kan bestilles ekstraydelser uden reference og
underskrift.
2.

Ulrik Clausen
Ulrik havde varslet at han måske ønskede at udtræde af bestyrelsen. Dette bliver alligevel ikke aktuelt, altså fortsætter han.

3.

Økonomi
Punktet udgår i Henrik Waages fravær.

4. Trænerpåsætning 20/21
Simon og Jens gennemgik trænerpåsætning der med enkelte undtagelser er på plads. Børneog ungdomstrænere meldes ud når vi har tekst og billeder på plads.
Udmelding vedr. senior sker når timing er afstemt mellem DS og HS
5. Bordet rundt
Indsat herunder
6.

Eventuelt
Intet hertil
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Ulrik Clausen:
Ønsker debat om det er uhensigtsmæssige at bestride dobbeltrollen som bestyrelsesmedlem
og træner.
Punktet sættes på dagsorden til næste BM.
Jens Pedersen:
EMNE: SoMe - Kommunikation
INDHOLD: Vi skal have nedsat en gruppe, der kan arbejde med kommunikation på alle
klubbens platforme. Herunder også en ensretning af disse
ANBEFALING: 1-2 personer til overordnet styring og strategi. Evt. nogle admins til de forskellige platforme, hvis det ikke er de samme personer. Skribenter på årgange, til at levere
indhold.
ØKONOMI: Ingen umiddelbart, men der kan komme noget.
DEADLINE: Til start af den nye sæson – senest August
OPFØLGNING: Bestyrelsen
EMNE: Facebook - Grupper
INDHOLD: Oprettelse af nye grupper for alle årgange for kommende sæson
ANBEFALING: Vi påbegynder arbejdet med at få oprettet nye grupper, og inviterer spillere
og forældre, samt relevante personer (bestyrelse, NSCup mv) ind i disse, hurtigst muligt.
ØKONOMI: Ingen
DEADLINE: Snarest
OPFØLGNING: JP
EMNE: Nøgler og adgange
INDHOLD: Vi skal have lokaliseret og indsamlet udleverede nøgler og brikker til skolehaller
mv.
Vi bør vel også lave en procedure for ændring af koder på vores nøglebokse
ANBEFALING: Opslag i træner/leder gruppe om aflevering af nøgler mv. + Vi ændrer kode
på nøglebokse årligt, for at sikre at kun relevante personer har adgang
ØKONOMI: Ingen
DEADLINE: Snarest
OPFØLGNING: JP
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EMNE: Medicintasker, rekvisitter mv.
INDHOLD: Vi skal have lokaliseret og indsamlet udleverede medicintasker m. indhold, træningsrekvisitter, Veste mv.
ANBEFALING: Opslag i træner/leder gruppe om aflevering af effekter
ØKONOMI: Ingen
DEADLINE: Snarest
OPFØLGNING: JP
EMNE: Opstart ny sæson
INDHOLD: Afhængig af hvornår der igen gives lov fra myndigheder mv. til at forsamles og
derved træne mv. bør vi vel have en plan for opstart af ny sæson – herunder også plan for
træningstider.
ANBEFALING: Skulle vi først få lov at træne igen efter påske, foreslås det at starte sæsonen op der, fremfor 1. Maj, da alle har haft 1 mdr. pause
ØKONOMI: Ingen
DEADLINE: Plan for træningstider ud snarest + udmelding til årgange/medlemmer
OPFØLGNING: Bestyrelsen
Udkast til sæsonkalender og standard dagsorden til forældremøder vedhæftet referat.

Simon W-F:
EMNE: Håndbold skole DHF
INDHOLD: 29/6-3/7
78 tilmeldte – 2 pladser tilbage
Mangler 4 ung trænere
ANBEFALING:
ØKONOMI:
DEADLINE:
OPFØLGNING: SWR

EMNE: Pokal fest/ vi er gennem Corona fest
INDHOLD: Skulle vi holde festen som et arrangement med fokus på velkommen tilbage til alle, så vi muligvis kunne tilbyde vores medlemmer at komme uden at betale for mad eller at
man stadig betalte og så brugte lidt mere på god underholdning (Hoppeborge i hal 2 eller
andre gode ideer.)
ANBEFALING:
ØKONOMI: 15.000 kr. fra skralde tjansen
DEADLINE:
OPFØLGNING: SWR
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