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Referat
Bestyrelsesmøde 20. februar 2020 kl. 18.00
Fraværende: Patrick Holgersen
Bestyrelsen i Herlufsholm Idrætscenter og har bedt om de første 30 min. til en snak om kommende
tiltag og arbejde generelt. Hans Nikolajsen formand og Flemming Jørgensen bestyrelsesmedlem
møder op kl. 18.00.
Hans og Flemming efterlyste meres synlighed fra NHH.
Kursuscentret ombygges til Fitness center, der skal drives i foreningsregi. Forventes færdigt til maj.
Kræfter til ledelse af centret efterlyses.
Ny svømmearena på Stenlænge arealet med forventet åbning i 2023 betyder at svømmehallen ved
HIC skal revurderes. Gode ideer efterlyses til bygningens brug.
Herefter BM
1

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 23. januar 2020.
Opfølgning på BM d. 23. januar.
FJ afventer tilbagemelding fra:
- kommunen vedr. AKTIV FERIEDAGE.
- Arenaen vedr. betingelser, belysning osv.
FJ rykker arenaen for update på møde i januar.
- fra kommunen vedr. tilladelse til BEACH på Enø i juni.
Tilladelsen er modtaget d. 21. februar.
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Økonomi
Kort gennemgang. Overforbrug af tøj. Der er styr på det i det nye set-up.
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Trænerpåsætning 20/21
Opdatering, det går fremad og der afholdes mange møder.
Børn er med en enkle undtagelse på plads.
Ungdom, drenge mangler flere.
Ungdom, pige stort set på plads.
Ulrik og Kim Kærgaard mødes for afklaring om samarbejde på U15P.
Senior, uafklaret.
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Tøj
Fremadrettet trænertøj uden initialer, Trænerpakke består af 1 sweatshirt 1 T-shirt.
Der udleveres et sæt spilletøj pr. hold. Det udleverede tøj er det der bruges i kampe.
Der er mulighed for at købe spilletøj med navn i Profilbutikker for egen regning.
Jens P og Ulrik mødes evaluerer aftalens år 1 med Profilbutikken i uge 10.
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Bordet rundt
Henrik Waage: Prioriter FULD HAL
Ungdomskoordinator fremstiller oplæg til kriterier for at blive årets spiller.
Jens P.: Folk med kompetencer i kommunikation efterlyses.
Øvrige indsat herunder.
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Eventuelt
Anvisning af omklædningsrum i ArenaenDer udarbejdes oversigt over hvad det reelt koster at drive den enkelte årgang. SWR + FJ.
Hjemmeside tjekkes for fejl.
Pokalfest flyttes til 4. april.

Kommende møder:
Alle dage kl. 18.00
2020
19. marts
23. april
19. maj
25. juni

Simon:
EMNE: Håndbold skole DHF
INDHOLD: 29/6-3/7
Pt. 63 tilmeldte – 13 på venteliste årgange u11 og u13 – 17 pladser fri på u15 årgangene.
U15 har til d. 1 marts, så åbnes der for venteliste.
Vi mangler pt. 6 trænere til ugen, nogle gode forslag?
ANBEFALING:
ØKONOMI:
DEADLINE:
OPFØLGNING: SWR
Finn
Til debat:
EMNE: HIC ekstra regninger.
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INDHOLD: HIC har sendt en, og varslet flere ekstraregninger, når de konstaterer at vi varmer op i den nye hal – endnu værre bliver det når det sker i sko med harpiks på.
Samtidig bemærker de at omklædning når man har gl. hal skal foregå i gl. hal
ANBEFALING: Det skal kommunikeres at brug af den nye hal ikke er tilladt.
ØKONOMI: 3 timers leje samt harpiksrengøring.
DEADLINE: 1. marts hvor næste hjemmesøndag er i HIC
OPFØLGNING: ?
Jens rundsender info. Det følges op af ”harpikskampagne”.
Til orientering;

EMNE: HIC-hovedbestyrelse
INDHOLD: Formand Hans Nikolajsen og medlem Flemming Jørgensen har bedt om taletid
på NHH-bestyrelsesmøde. De ønsker inputs til det kommende fitnesscenter og afklaring af
vores bidrag i hovedbestyrelsen.
ANBEFALING:
ØKONOMI:
DEADLINE:
OPFØLGNING:
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