Næstved Herlufsholm Håndbold

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

Dagsorden
Referat bestyrelsesmøde 21. november 2019
Afbud fra: Lars Jensen, Patrick Holgersen, Søren Hansen
Kl. 18.00 til ca. 19.00 får vi besøg af potentielle nye kræfter i NSC CUP udvalget, samt et den
gamle styregruppe.
Herefter fortsætter vi med BM.
Efter infomøde om NSC CUP deltog Mølby i første del af BM.
Mange gode indikationer, og mange poster blev besat på infomødet.
Jens P. og Finn afholder møde med dem der var forhindret i mødet kl. 18.00.
Mølby benyttede lejligheden til at sikre sig opbakning til oprykning til H senior. Han understregede at
det ikke er et projekt han kan drive alene.
Bestyrelsen udtrykte opbakning, og OBS på økonomi ifm. evt. oprykning.

1

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 17. oktober 2019.
Opfølgning fra bestyrelsesmøde d. 17. september:
Status på ”omtryk” af ODDSET.
JP og FJ foretager omtryk. (er igangsat)
2 Økonomi
Punktet udgår.
Næste BM d. 12. december er et budgetmøde. Før mødet efterlyses inputs fra H senior og D senior.
Begge med 2 bud, et ved oprykning, et ved uændret række.
Finn rundsender oplæg til budget for godtgørelser trænere og ledere før mødet d. 12.
3 Organisering
Foreløbigt rundsendes asap. Det undersøges om det er muligt at etablere et aktivitetsudvalg.

4 Trænerpåsætning 20/21
Møde med sportslige koordinatore er afholdt.
SK opdaterer ”tillæg til træneraftaler” med rammer for ungdomstrænere.
SK arbejder på en ensretning for udarbejdelse af sportslige planer og indhold af disse, til glæde for
både SK og trænere. Der tages udgangspunkt i de kendte planer der fungerer.
Samtaler med ttrænere er igangsat. Der arbejdes ud fra samme rammer som sæson 19/20.
Muligheden for anderledes vægtning af børn og ungdom undersøges.
Næstved Herlufsholm Håndbold
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Bordet rundt
Indsat herunder

6

Eventuelt

Kommende møder:
Alle dage kl. 18.00
2019
12. december
2020
23. januar
20. februar
19. marts
23. april
21. maj
25. juni

Ulrik:
EMNE: U15P forældre & møde
INDHOLD: Finn har holdt møde, ønsker info´s fra mødet
Underretning.
Resume fremlagt på BM.
EMNE: Tøj
INDHOLD: Sponsor som ønsker pris på sponsorat på 40-60 spillere (DanGroup) i ungdomsafd. Hvilket
træningstøj/spilletøj
Der henvises til Mølby, sponsoransvarlig.
EMNE: Opgaveskema
INDHOLD: Status, har alle meldt tilbage
Nej, sat på dagsorden punkt 3.
EMNE: Efterskole
INDHOLD: Hvem er afsted & hvor mange er hjemme ift. U17 - hvad er der meldt ud?
Endnu intet, afventer resultat af undersøgelse.

Jens:
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Til debat
EMNE: Nøgler og adgange
INDHOLD: Hvem har opgaven?? Jeg har afleveret 2 sæt til Li. Næstved Skole, men mangler fortsat i
sæt. Er efterlyst, men ingen svar :-(
ØKONOMI: NA
DEADLINE: Snarest
OPFØLGNING: ??
Det synes ikke at være registreret hvem der har hvilke nøgler. Dem der er dukket op leveres til rette
ejere.
EMNE: Store hjemmedag (kampdag)
INDHOLD: Er der ressourcer til at lave en store hjemmedag inkl. indløb, speak, musik og evt. kampens spiller ?? Måske også mulighed for at tilbyde spisning til klubbens medlemmer (egenbetaling)
ØKONOMI: Evt. mindre beløb til kampens spiller T-shirts eller andet
DEADLINE:
OPFØLGNING: ??
Punktet blev udsat.
Til Orientering
EMNE: Julecup 2019
INDHOLD: Der er tilmeldt 8 hold (77 spillere) og endnu ukendt antal trænere/ledere. (2 på hver årgang U13P, U13D, U15P og U15D). Mathias deltager ikke som turleder. Anden løsning findes (JP)
ØKONOMI: Forventes at være omkostningsneutralt
DEADLINE:
OPFØLGNING: Ingen
EMNE: Senior Hjemmeside
INDHOLD: Er i luften, men ikke reklameret for endnu, da vi mangler nogle småting, herunder nye billeder af Bestyrelsesmedlemmer samt administration
ØKONOMI: NA
DEADLINE: ASAP
OPFØLGNING: JP
Finn
Til orientering
EMNE: HS2 & DS2
INDHOLD: Begge hold er trukket pga. mangel på spillere.
ANBEFALING:
ØKONOMI: Gebyr for trækning?
DEADLINE:
OPFØLGNING:
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