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Referat
Bestyrelsesmøde 19. september 2019
Fraværende: Henrik Waage & Søren Hansen
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Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 22. august 2019.
Godkendt

2

Økonomi
Udgår

3

Bestyrelsens sammensætning
Patrick er udfordret på tid og ønsker en mindre rolle. Rollen ændres så han alene arrangerer
STAFET FOR LIVET
Organisationsdiagram opdateres efter generalforsamlingen i oktober.
Ideen om udvalg udbredes på generalforsamlingen med henblik på en mindre bestyrelse.
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Kommunikation
Bestyrelsen skal gå forrest i forhold til tilbagemeldinger på henvendelser.
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Træningstider/trænerpåsætning efter jul
Udfordringer efter jul pga. udenlandsrejser, højskoleophold og senior spillers virke i ungdommen.

6

Bordet rundt
Indsat

7

Eventuelt
Tidligere varsel af generalforsamling, og passivt medlemskab der kræves for at stille op og
være stemmeberettiget fastsættes til 0.- i kontingent. Dog skal det passive medlemskab stadig
aktiveres for at være stemmeberettiget. Jens præciserer dette i et rundskriv til alle medlemmer.

Kommende møder:
Alle dage kl. 18.00
2019
17. oktober
Næstved Herlufsholm Håndbold
Postadresse: Mejerivej 40 4700
www.naestved-haandbold.dk
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24.oktober, Generalforsamling
21. november
12. december
2020
23. januar
20. februar
19. marts
23. april
21. maj
25. juni

Bordet rundt
Ulrik:
EMNE: Tematræning U13 & U15P & D
INDHOLD: Træning hver 4 lørdag fra kl. 9-13 med ønskede temaer fra trænerne. Trænerne vil være
både eksterne & interne trænere. Der skal bruges 2 baner pr. træning. Første træning den 26/10. Der
vil blive lavet en oversigt til årgangene med mulighed for tilmelding. Afsluttes med social hygge med
lidt frugt & drikkelse. Max. 35 deltagere pr. træning. Udover disse træninger, vil der bliver arrangeret
3-4 træninger udelukkende med keeperne, her kommer ekstern træner. Mulighed for egne trænere
"kigger" forbi.
ANBEFALING: Skal klart sættes i værk.
ØKONOMI: 7.500 -10.000 kr.
DEADLINE: 22/9
OPFØLGNING: Ulrik & Mathias
Ulrik og Mathias arbejder videre.

EMNE: Styr på kommende efterskole-spillere
INDHOLD: Vi skal have klarhed over hvor mange spillere der skal på efterskole i 20/21 & 21/22. Skal
spillerne stadig spille lokalt (SØS & HIS f.eks.), så skal vi fastholde dem i NHH. Alle spillerne tilbydes
træning i NHH når de er hjemme, evt. fast træningsdag hver fredag/lørdag. De tilbydes deltagelse i
div. stævner/sociale arrangementer. Der oprettes FB/Insta til dem alle, hvor vi løbende laver indlæg,
hvilket de også kan selv. Alt dette for at fastholde vores spillere før/under & efter deres efterskoleophold.
ANBEFALING: Skal klart sættes i værk.
ØKONOMI: ?
DEADLINE: 1/12
OPFØLGNING: Ulrik
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Enighed om at der skal skabes et overblik.
Hvad vi ønsker at involvere efterskoleelever i, herunder give dem af tilbud kræver en principiel snak.
Jens
EMNE: Julecup 2019
INDHOLD: Vi er pt. igang med at undersøge muligheder for hvor årets tur går hen til Julecup. Mathias Hansen (Ungdoms Koordinator) er med inde i processen. Der stiles som vanligt på at turen går
over en bro, så ungerne kan få en bustur med, hvilket mange synes er super fedt
ØKONOMI: Omkostning til busser, hvilket gerne skulle være langt ind i budget. Holdgebyr, Deltager
gebyr samt træner/leder gebyr, forventes som vanligt at blive dækket deltagerbetaling.
DEADLINE: Snarest - deadline for mange Julecups er Medio oktober.
OPFØLGNING: JP, FH og Mathias
Trænerne spørges i FB gruppen.
EMNE: Senior Hjemmeside
INDHOLD: Siden er 96% færdig, men vi mangler lige nogle enkelte ting, før vi går 100% live.
Nye billeder af HS og DS trupperne (Hold samt individuelle fotos inkl. trænere/ledere)
Nye billeder af Bestyrelsesmedlemmer samt administration
ØKONOMI: NA
DEADLINE: ASAP
OPFØLGNING: JP
EMNE: Klubmodul Booking - Klubmodul
INDHOLD: Nyt Bookingsystem er live på siden - demo vises på mødet
ØKONOMI: NA
DEADLINE: NU
OPFØLGNING: JP
Jens P fremstiller en manual.
EMNE: Nøgler og adgange
INDHOLD: Tror at vi pt. desværre ikke har styr på nøgler og adgange, hverken vores egne, eller dem
vi har fået udleveret at forskellige skoler og haller. Det er vi nødt til at få bedre styr på snarest. Hvem
hat pt. opgaven Søren, Henrik SJ eller??
ØKONOMI: NA
DEADLINE: Snarest
OPFØLGNING: JP
Umiddelbart Henrik SJ da han udleverede nøgler sidste år.
Simon:
EMNE: Netværks liga
INDHOLD: Stævner for u7-u11 afholdes mellem netværksklubberne i kommunen – første stævne afholdes i HG. D. 26/10 fra kl. 9.00-15.00. Efterfølgende går det på skift imellem klubberne, 1 gang om
mdr. Arrangører står for hal leje og kamp program. SWR prøver at være tovholder i dette.
ANBEFALING:
ØKONOMI:
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DEADLINE:
OPFØLGNING: SWR og Finn
EMNE: Mini jul
INDHOLD: Der afholdes mini jul i Næstved arena d. 29 dec. Der er plads til 16 u11 hold – u9K 8 hold
– u9 mini 8 hold – u7 8 hold – 40 hold i alt. Der bliver lavet aftale med legeland næstved – udlejning
af hoppeborge.
ANBEFALING: Hvis det ikke bliver en succes, altså for få tilmeldinger eller dårlig feedback plus dårlig okonomi tænker jeg at det bliver sidste år med mini jul
ØKONOMI: Kan mini jul fyldes ud – håbes der på et positivt overskud
DEADLINE:
OPFØLGNING: SWR
Finn
Til debat:
EMNE: BEACH 2020, møde d. 28. oktober kl. 18.00 hos HRØ i Brøndby
INDHOLD: Infomøde vedr. 2020. Hvem deltager?
ØKONOMI:
DEADLINE:
OPFØLGNING:
Finn kontakter HRØ med ønske om dato.
Til orientering:
EMNE: Møde med Arena Næstved
INDHOLD:
Aflysninger: Indtil andet er bevist, fungerer Arenaens af booknings procedure med autogenerede
mails til Søren og Helle S-J. (vi har konstateret, at det ikke altid er tilfældet)
Søren følger det tæt, og tester i den kommende periode for at undgå sidste øjebliks aflysninger. Opslag fra i går er 100% opdateret frem til jul.
Opbevaring af materialer: Vi får tilbudt rum i kælderen under mellemgangen. Der opbygges rum til alle klubber efter behov. Der er en mindre m2 betaling.
Den slettede kortbane i hal 1 erstattes af kort- og minibane på bane 5.
Der er ok for opsætning af aktivitetsnet på bane 2, dog mangler en beregning af hvor meget, og om
stolperne kan bære det.
Mellemgangen mellem hal 1 & 2 bliver formentlig opdateret til en FAXE KONDI LOUNGE. Royal
Unibrew og Arenaen mangler at få den sidste økonomi på plads.
Indgangen ved den gamle personalestue bliver opgraderet til indgang til hal 1. Den komplicerede adgang via mellemgang er ikke optimal.
ØKONOMI:
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DEADLINE:
OPFØLGNING:
EMNE: NSC Cupudvalg
INDHOLD: Fremadrettet er bestyrelsen styregruppen. Efter NSC CUP og generalforsamling indkaldes Jens Mølby og Susanne Steen til møde for afklaring af organisering.
ØKONOMI:
DEADLINE: Medio november
OPFØLGNING: FJ
EMNE: U17/19P
INDHOLD: Ved en kæmpe indsats fra Helle Hviid er der udsigt til et kombineret U17/19P hold, der
tilmeldes U19 turnering. Gubber og Helle er trænerteam.
ØKONOMI:
DEADLINE:
OPFØLGNING:
EMNE: ÅBEN HAL – KULTURNAT 4. oktober
INDHOLD: Åben hal med præsentation af five-a-side og efterfølgende deltager NHH fas medlemmer
i spisning arrangeret af arenaen.
Nordea fonden deltager da de har ydet kr. 84.000 til netværket ifm. etablering af kortbaner og opsætning af aktivitetsnet i netværksklubberne.
ØKONOMI: Indeholdt i fondsmidlerne.
DEADLINE:
OPFØLGNING: FJ

Næstved Herlufsholm Håndbold
Postadresse: Mejerivej 40 4700
www.naestved-haandbold.dk

