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

Referat
Bestyrelsesmøde 20. maj 2020 kl. 18.00
Afbud fra Simon og Jens

1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 23.april
Opfølgning på BM d. 23. april
Simon: Giver de nye udmeldinger fra myndighederne vedr COVID-19 nye muligheder for afholdelse af håndboldskole i alternativ form?
Alternativ form beskrevet af Simon i ”nyt fra” herunder”
Jens: Fordeling af opgaver i bestyrelsen.
Medtages som et punkt på næste BM
2 Økonomi
Stadig usikkerhed om resultatet.
3 Sponsordag i november
Overordnet koncept besluttet. Arbejdet igangsættes asap. ansvarlig HM og FJ.
Patrick undersøger mulighederne indenfor PR-gimmicks der kan være en del af sponsorater.
4 Henvendelse fra netværksklub – netværk generelt
Generelt er vi positivt stemt for et tætter samarbejde med alle i netværket, og går videre med
henvendelsen.
5 Bordet rundt
Indsat herunder
6 Mødeplan
Medtages som et punkt på næste BM
7 Eventuelt
Intet
Kommende møder:
Alle dage kl. 18.00
2020
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25. juni

Jens
Til debat
EMNE: Spilletøj
INDHOLD: Udleverer vi spilletøj til alle spillere, og beder dem der stadig spiller her, anvende det i
den kommende sæson. Hvad hvis man er vokset ud af det, fået ødelagt det ??? Er det spillere der bekoster et nyt sæt ? (Herunder også dem der stopper i klubben)
ØKONOMI:
DEADLINE: Snarest
OPFØLGNING: JP
Indsat fra referat 20. februar - 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.
Nyt tøj indkøbes til dem der har behov, eks hvis størrelser eller standen ikke er tilstrækkelig.
medlemmer der stopper, får den spilletrøje der bærer deres navn.

EMNE: Indtægtsgivende aktiviteter - herunder støtte T-shirt
INDHOLD: Der er rigtigt mange muligheder, så tror vi skal vurdere hvilke vi går med, så vi ikke går
med for mange.
ØKONOMI: NA
DEADLINE: Snarest
OPFØLGNING: Alle i Bestyrelsen
Oplæg fra JP udleveret på mødet. T-shirt igangsættes. Samtidig bliver T-shirt en del af sponsordagen i
november. Flere at tiltagene forsøges flettet ind i sponsordagen. Skriv i oplægget bliver det der danner
grundlag for opstart af sponsordag der skydes i gang i august i forbindelse med opstart.

Simon
EMNE: Håndbold skole
INDHOLD: Uge 27 – med nye udmeldinger
ANBEFALING: Vi er ikke startet op på selve udendørs håndbold træningen endnu og med 6 uger til
uge 27, synes jeg det er svært at finde formen på det. Alternativ kunne man overveje at vi ligger op til
at man træner en uge længere på årgangene.
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Vi kunne prøve at lave en håndbold skole den første weekend i vinterferien fra fredag-søndag med
overnatning – vi har mulighed for at bruge vores seniorer og andre trænere sådan en weekend.
ØKONOMI:
DEADLINE:
OPFØLGNING: SWR

Finn:
Til debat:
EMNE: Netværk
INDHOLD: Netværksmøde afholdt d 12. maj med deltagelse af Morten Juul DHF.
Morten kom med forslag til næste skridt i netværket:
Tættere samarbejde om tynde årgange med opfordring til holdfællesskaber
Ledelses og trænerudvikling med fokus på tilgang til opgaven.
Klub building
Samarbejde med skoler.
Alle er begejstrede for netværksliga. OBS på elementer der kan forbedres.
ANBEFALING: Alle inputs fra Morten er med på næste netværksmøde ultimo juni hvor de skal prioriteres.
ØKONOMI:
DEADLINE:
OPFØLGNING: FJ

Til orientering:
EMNE: Hjælpepakke foreninger
INDHOLD: Ansøgning på samlet kr. 162.375 afsendt for kompensation vedr. Dyne outlet – håndboldskole – GRØN – Karrebæk Tri – Beach stævne Enø - sponsor
(Næstved Flisecenter har anmodet om at deres sponsorat der oprindeligt var på kr. 50.000 pr. år med
udløb i 2021, reduceres til kr. 27.500)
ANBEFALING:
ØKONOMI:
DEADLINE: Tilbagemelding i juni
OPFØLGNING:
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EMNE: Klubhus i Arenaen
INDHOLD: Som før varslet er projektet en realitet. De fleste tilbud fra håndværkere er kommet. Næste skridt er at prioritere disse så økonomien rækker.
Aftale mellem Arena Næstved og NIF-hovedafdeling vedhæftet.
Overtagelsesdato var fastsat til 1. juli. Pga. COVID-19 er lokalet ikke i brug, og Jacob Brixvold opfordrer os til at igangsætte asap.
Arenaen stiller kommunikationsmedarbejder til rådighed i forbindelse med offentliggørelse af projektet. Der udarbejdes en kommunikationsplan med sigte imod klubbernes medlemmer i NIF, medierne
og de fonde der har givet midler.
Iflg. planen er lokalet færdigt i september.
Offentlig åbning ifm kulturnat d. 2. oktober.
ANBEFALING: Vi aktiverer hallen på kulturnatten. Måske i samarbejde med øvrige NIF-klubber og
Arenaen.
ØKONOMI:
DEADLINE:
OPFØLGNING: FJ
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