
 
 

Dagsorden og Referat 

 
Bestyrelsesmøde, Roskilde Håndbold, onsdag d. 06.01.21, kl. 18.30-20.30 
 

Tilstede: Lisbeth Klarskov, Lise Eriksen, Jette Bitsch, Jakob Møldrup, Katrine Ohlendorff, 

Christian Hjortgaard, Anne Bang Andersen 

Afbud:  

Referat: Lise Eriksen 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
Referat fra Bestyrelsesmøde den 4. november 2020 blev godkendt og aftenens 

dagsorden fastsat. 

 
2. Økonomi  

Status:  

Anne orienterede omkring økonomi siden sidst. Der har været de forventede 

indtægter/udgifter, så alt går planmæssigt. 

 

Jakob har fulgt op på status på godkendte tøj-fakturaer hos Anne Munk. Der mangler 

stadig godkendelse af fakturaer hos Anne inden betaling. 

 

Vi har søgt ny hjælpepulje og forventer at få noget fra denne.  

 
3. Divisionsarrangementer 

Lise orienterede omkring plan for divisionsarrangementer under de nuværende corona 

restriktioner.  

Arrangementerne køres med et minimum crew. Da der ikke må være tilskuere, vil 

kampene blive streamet, hvis der ikke ligger tv-kampe samtidig. Det betyder også, at 

bander, reklamer m.m. skal sættes op, ligesom der vil være speak og musik.  

 

Bestyrelsen drøftede, hvem der må repræsentere klubben herudover. Det blev 

besluttet, at medlemmer af Bestyrelse og Sponsorudvalg kan overvære kampene. Det 

er en personlig adgang, som ikke kan overdrages. Lise orienterer sponsorudvalget. 

Katrine sørger for at informere om stream på FB.  

 
4. Visionsseminar trænere/ledere og for sponsorer  

Der var planlagt virtuel afholdelse af visionsseminar med trænere/ledere i grupper af 

10 i januar måned. Desværre bliver vi nødt til endnu engang at udsætte dette, indtil  

forsamlingsforbuddet igen kommer op. 

Vision og strategi præsenteres for sponsorer på et virtuelt netværksmøde i januar. 

Datoer (uge 3 eller 4): forslag 20/1 eller 27/1. Deltagere: Lisbeth, Jakob og Christian.  

 

5. Herrer/ damer næste sæson  
I forlængelse af arbejdet med vision og strategi, har der været afholdt møde med 

sponsorudvalget omkring muligheder for et anderledes økonomisk setup omkring vores 

elite damer og herrer.  

 

Sponsorudvalget har efterfølgende holdt møde, og der er stor opbakning til at løbe 

videre med ideer og tanker. Første skridt er et webinar med sponsorer, hvor planer 

præsenteres. Se planer ovenfor. 

 

Sponsorudvalget har delt sig med forskelligt fokus – ungdom og elite. Herudover er der 

blevet annonceret efter PR-medarbejder. Referat fra Sponsorudvalgets møde 

fremsendes efter udarbejdelse til bestyrelsen.  
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Der er dog et akut behov for, at eliteholdene kan komme i gang med at planlægge til 

næste sæson. Bestyrelsen besluttede derfor, at der afsættes penge allerede nu, så 

arbejdet kan påbegyndes. Lisbeth drøfter videre med sportsligt udvalg og implicerede 

trænere.  

 

Der er blevet arbejdet intenst med U17/19 (og U15) bl.a. i forhold til fastholdelse og 

tilbagevenden efter efterskole. Herunder er diskuteret op-ned træning, økonomi, 

organisering, fysisk optimering, individuel træning, samtræning m.m. Evt. opdeling i 

elite- og grundspor. 

 

Trænere for U17 og U19 er i relation hertil tæt på at være på plads. 

 
6. Sponsorer 

Der er været evaluering på BestSport samarbejdet. Der er generel meget stor 

tilfredshed med samarbejdet. Lidt punkter til diskussion, som afventer fysisk møde.  

 

Fra tøj-udvalget er der også kommet lidt input. Herunder blandt andet tøj til næste 

sæson samt ideer vedrørende køb af spilletøj. Jakob præsenterer et forslag herom på 

et kommende Bestyrelsesmøde. 

 

Jette tjekker op på SnowFun og Jakob på BestSport aftalen i forhold til, om der er 

nogle forpligtigelser, som vi skal leve op til i indeværende sæson.  

 
7. Udendørs træning 

Bestyrelsen drøftede mulighed for udendørs træning. Bestyrelsen giver OK til udendørs 

træning for Senior EliteCentre under hensyntagen til det enhver tid gældende 

forsamlingsforbud.  

Vi forventer ikke, at udendørs træning bliver aktuel for andre hold, før det som 

minimum igen er muligt at komme i skole m.v. 

 
8. Aktiviteter Roskilde Håndbold + penge 

Lisbeth havde fremsendt et fyldigt idékatalog med ideer til, hvordan ”modet” kan 

holdes oppe. Aktiviteter sættes i gang nu. Vi bruger primært vores facebook gruppe 

”Roskilde medlemmer” til formålet.  
 

9. Eventuelt 
 

Lisbeth: 

- Medlemsindberetning. Vi mangler medlemmer i de mindste rækker, som 

grundet manglende træning grundet corona ikke har nået at melde sig ind.  

- Trænere – der har været møde med næsten alle nuværende trænere, og 

kabalen er i fuld gang med at blive lagt.  

 

 
9 Mødeplaner 

Næste møde aftalt til: 

 

Onsdag den 3. februar 2020 kl. 18:30 på Teams 

 

Punkter til dagsorden bedes sendt til Lisbeth min. 4 dage før møde. 
 
  



 
 

Dagsorden og Referat 

EMNEBANK 
 
Nr. Aktion & Status Ansvarlig Deadline Status 

8. Samtykkeerklæring – billeder 
 

Lise + 
Jette 

  

10. Stillingsopslag ”Journalist” 
 

Katrine  I gang 

11. Døm selv dommere 
  

Jakob  I gang 

13. Håndoffice 
 

Lisbeth 
Jette 

 I gang 

15. Fonde 

 

Jakob/ 

Lisbeth 

 I gang  

20. Markedspladsaftaler 
 

Lars 
Dissing 

 I gang  

21. Indretning af køkken mv i Klubhuset 
 

Jeanette  I gang 

38 Planlægning af en Klub-kampdag 
 

?  I bero 

46. Klubhus 
 

Jeanette   

48 Tour de France 2021 
 

Lisbeth   

50 Organisationstegning – Bestyrelse 2019/20 
 

Lise  I gang 

53 Budget fra sponsorudvalg 
 

Jakob  I gang 

56 Oversigt over aftaler 
 

Jette/Lise   

61 Molten, SnowFun og BestSport salg i hal 
 

Jakob  I gang 

63 Output fra strategi seminar 
 

Christian  I gang  

65 Tøjsalg – Hummel & Capelli 
 

Lisbeth  I gang 

66 1 års evaluering af Kaiser og Molten 
 

Lisbeth   

68 Kommunikation – truppernes resultater 2019-20 
 

Lisbeth  Done 

70 Håndboldskole og Camp flyttes til senere på året 
 

Lisbeth   

71 RÆM lotteri 
 

Lise   Done 

72 Conventus – som administrationsværktøj samt andre 
betalingsmuligheder 

   

 


