
 
 

Dagsorden og Referat 

 
Bestyrelsesmøde, Roskilde Håndbold, onsdag d. 03.02.21, kl. 18.30-21.00 
 

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

Christian Hjortgaard, Thomas Kagan (sponsorudvalget) 

Afbud: Anne Bang Andersen 

Referat: Lise Eriksen 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
Referat fra Bestyrelsesmøde den 6. januar 2021 blev godkendt og aftenens dagsorden 

fastsat. 

 
2. Roskilde Hal D frem til sommerferien 

Vi har desværre modtaget meddelelse om, at Roskilde Hal D1 og D2 skal anvendes til 

vaccinationscenter fra fredag den 5. februar og forventeligt frem til som minimum juli 

måned 2021. 

 

Det har selvfølgelig store konsekvenser for vores forventede haltid til såvel træning 

som afvikling af kampe, når vi må komme i hal igen. Lisbeth har deltaget i en række 

møder med RKIC og arbejder på økonomisk kompensation.  

 

Da det forlyder, at flere Idrætscentre landet over rammes tilsvarende, vil vi også tage 

kontakt til DHF.  

 

Her og nu betyder det, at damernes træning og kampe flyttes til Hal C. Da denne hal 

ikke er udstyret med elektronisk TeamTimeOut skal vi søge dispensation hos DHF 

(Lisbeth). RKIC overvejer permanent installation af elektronisk TTO. 

 

Alt træningsudstyr m.m. flyttes fra vores redskabsrum ved D til redskabsrum ved C. 

Lisbeth sørger for dette i samarbejde med Damerne torsdag den 4. februar. 

Lisbeth sørger for at informere trænere og ledere.  

 
3. Økonomi & Sponsor 

Jette gav et økonomisk overblik. Der mangler indbetalinger fra et par sponsorer. 

Sponsorudvalget er inde over og sørger for at kontakte de pågældende. Endvidere 

mangler indbetaling fra Outlet arrangement. Jakob er i dialog med pågældende og 

følger op. 

 

Jakob har tjekket op på BestSport, Snow Fun og Craft aftalerne i forhold til 

forpligtigelser. Der er ikke noget, vi mangler at levere. Dog skal vi være 

opmærksomme på, at der kick-back ved udgangen af maj.  

 

Jakob forsøger at skaffe et overblik over websalg hos BestSport til næste 

Bestyrelsesmøde. 

 
4. Visionen – rejsen mod ligaen 

Der har været afholdt virtuelt møde i sponsornetværket den 27. januar, hvor 

Bestyrelsen præsenterede visionen. Flere positive tilbagemeldinger fra deltagerne. 

Thomas har efterfølgende fulgt op på sponsorerne.  

 

Vision skal nu videre til trænere/ledere. Lisbeth sørger for skriftligt at informere i 

indeværende uge, og der planlægges med et (virtuelt) møde snarest. Thomas 
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fremsender vision til eksisterende partnere umiddelbart efter informationen til 

træner/leder. Såfremt Pressen tager fat i os, er Lisbeth kontaktpersonen. 

Thomas orienterede om, at han og Lisbeth har holdt med med RKIC Bauhaus Arene 

(René), og de har umiddelbart ytret interesse for at væree ”med på rejsen”.  

 

Økonomi for Herre 1 og Dame 1 blev drøftet. Som første skridt på rejsen, blev der 

givet en forhøjet økonomiramme til indgåelse af aftaler / A-kontrakter. Christian 

informerer Daniel/Kasper, Lisbeth informerer Rasmus. At vi nu går i gang med at 

skrive A-kontrakter betyder også, at vi skal finde en organisation omkring dette, som 

kan understøtte og udfylde de administrative opgaver, der ligger heri. Lisbeth 

undersøger muligheder. 

 

Herudover skal der formaliseres en organisation, der understøtter et mere professionelt 

arbejde omkring vores bedste dame- og herrehold: Udvalg med ansvar og beføjelser 

og med tæt relation til sponsorudvalget. Vi har et par kandidater på herresiden, som 

former et udvalg og som giver deres input til fornødent ansvar og beføjelser.  

 
 

5. Aktiviteter 
Lisbeth orienterede om alle de aktiviteter, der har været gennemført i januar måned 

for alle vore medlemmer. Det har været en stor succes, og der er blevet taget godt 

imod. Mange sponsorpræmier har gjort, at vi har kunnet afholde stort set uden 

udgifter – tak til sponsorerne. 

Vi har endnu en Kahoot på trapperne. 

 

Planen er, at vi kører webtræning om onsdagen. Dette suppleres med noget for de små 

om mandagen. Fager er i gang med at udvikle noget til målmandstræning. Herudover 

har flere seniorspillere tilbudt at medvirke.  

 

Lisbeth tjekker op på, at der foregår web-træning i alle trupper. 

 
6. Streaming 

Ansvarsfordeling blev drøftet. 

Lise tager sig af bemanding til streaming ved kampe samt orienterer sig i og sikrer 

overholdelse af regler udstukket fra Divisionsforeningen. 

 

Katrine har undersøgt muligheder for at streame på YouTube samt addere lidt kvalitet i 

form af målscore. Konceptet prøves af på førstkommende kamp.  

 
7. Trænere U17+U19 næste sæson 

Lisbeth orienterede om status på trænere til U17/19 til næste sæson.  

Vi er tæt på at kunne lukke som minimum cheftrænerne til disse årgange. Lige så 

snart vi har disse på plads, vil der ske udmelding. 

 

Fokus har i perioden ligget på ovenstående, så når det er på plads, vil de resterende 

trupper blive færdiggjort og udmeldt. Der er en forventning om, at tingene er på plads 

i løbet af februar måned 2021. 

 
8. Eventuelt 

 

Katrine: 

- Foreslog at der bliver afholdt møde med de U19 piger, der skal rykke op til 

senior næste år. Lisbeth og Christian orienterede om, at det var på planen. 
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Lisbeth: 

- Der er blevet sponseret et nyt skilt til Klubhuset med vores nye logo. Lisbeth 

undersøger om giveren ønsker at blive nævnt/fotograferet foran det nye logo. 

Thomas sørger for at afgive endelig bestilling 

Jakob: 

- Orienterede om at der formentlig ikke kommer RH strømper, da det vil kræve, 

at vi køber et meget stort lager. Der henvises til de lækre Craft strømper på 

vores hjemmeside 

- Orienterede om, at der stadig er en 20-30 mundbind at købe 

 
9 Mødeplaner 

Næste møde aftalt til: 

 

Onsdag den 3. marts 2021 kl. 18:30 på Teams 

 

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

   

 


