
 
 

Dagsorden og Referat 

 
Bestyrelsesmøde, Roskilde Håndbold, onsdag d. 03.03.21, kl. 18.30-21.00 
 

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

Christian Hjortgaard, Anne Bang Andersen, Thomas Kagan (sponsorudvalget) 

Afbud:  

Referat: Lise Eriksen 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
Referat fra Bestyrelsesmøde den 3. februar 2021 blev godkendt og aftenens dagsorden 

fastsat. 

 
2. Økonomi 

Anne havde udarbejdet budget og forecast, som blev drøftet. Anne, Jette og Lisbeth 

går efter i detaljen. Lisbeth informerede om, at Corona-hjælpepakker er blevet søgt, 

og at vi afventer tilbagemelding. Der er åbnet for ny søgning, som vi selvfølgelig også 

giver input til. 

 

Christian gav en update på tegning af a-kontrakter og forsikring. 

 

Vi besluttede at nye medlemmer, der tilmeldes nu, skal betale kvartårligt kontingent. 

Jette tilretter Conventus.  

 

Summer på vores forsikring skal verificeres. Jette sender til René fsva Festival løsøre.  

 
3. Sponsorer 

 

Thomas gav en status på sponsorer. Der er god respons ifht seniorsiden fra de 

sponsorer, der deltog på visionsmødet. I den forbindelse er Thomas stødt på bl.a. 

SparNord fonden, som vi evt. kan søge. Thomas sender link efter møde. Lisbeth 

arbejder videre, men efterspørger mere konkret indsigt i, hvad der kan søges, idet vi 

har forsøgt tidligere. 

Thomas forsøger at hverve nye medlemmer til sponsorudvalget. Har kontakt med et 

par stykker og holder linjen varm.  

 

Vi besluttede at nedsætte et udvalg som har til formål at finde ud af, hvordan vi bedst 

muligt for profileret vores sponsorer på diverse platforme. Punktet drøftes mere 

specifikt på næste møde.  

 

Jakob rækker ud til John Stilling omkring SnowFun mhp at finde ud af, hvordan vi som 

klub bedst kan hjælpe.  

 

Jakob havde undersøgt omkring BestSport websalg. Vi har indtil videre genereret en 

omsætning på ca. 175.000 incl salg af støttetrøjer. Det betegnes som tilfredsstillende i 

den nuværende situation. Vi skal i den forbindelse huske, at vi er berettiget til kick-

back.  

 

Lisbeth foreslog, at vi få taget (hold)billeder af holdene, nu hvor vi må træne 

udendørs. Billeder skal sendes til sponsorer med en lille hilsen. Lisbeth, Katrine og Lise 

arbejder videre.  

 

4. Træning, udendørs/indendørs - turnering 
Lisbeth orienterede om træning udendørs.  
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Det er nødvendigt at forsyne trænerne med et ”bevis” på, at vi må træne, da vi får 

flere henvendelser fra borgere. Trænere opfordres derfor også til at bære RH-tøj. Det 

er trænernes ansvar at sikre, at de, der træner, også er medlemmer – forudsætning 

for at kunne træne op til 25 sammen.  

Vi har fået Amtsgymnasiet og Katedralskolen. Lisbeth har udarbejdet plan, som dog er 

under revision i forhold til mørket indtræden. Opleves der problemer med at andre 

foreninger har ”taget” pladsen, skal Lisbeth kontaktes. 

 

DHF/HRØ opfordrer endvidere til at vi promoverer, at vi nu træner udendørs.  

 

Mht indendørs træning: Vaccination i D1/D1 forventeligt minimum til sommerferien. 

Lisbeth har sammen med RKIC arbejdet på at finde erstatningstider og bedst mulig 

fordeling. Herudover drøftes kompensation.  

 

Vi drøfter pt. mulighederne for at afholde DM i sidste uge af maj. Kan vi tilbyde det, 

der skal til jf. HRØs proportioner? 

 
5. Vision og strategi 

Der planlægges med præsentation af vision for trænere/ledere medio maj. Lisbeth 

finder dato, Lise sørger for præsentation er klar.  

Rækkefølge for præsentation er i øvrigt: Trænere/leder – Medlemmer – Presse   

 

6. Trænere 
Lisbeth orienterede om status på trænere til næste sæson. Vi er næsten på plads i alle 

trupper. Kommunikationsplan fortsættes og næste hold af trænere meldes ud.  

 

Lisbeth sørger for at vejlede omkring udbetaling af omkostningsgodtgørelse for 

indeværende sæson. 

 
7. Nye initiativer 

Lisbeth og Karina barsler med idé om bolddag/familiedag for de helt små samt for 

sårbare. Vi drøftede Corona-retningslinjer i forhold til dette og var selvfølgelig enige 

om, at vi skal i gang med alle de aktiviteter, vi kan, indenfor de retningslinjer, der til 

enhver tid er gældende. 

 
8. Kommunikation og PR 

Katrine orienterede om det nye livestream setup, som kører via vores Youtube kanal. 

Vi enedes om, at det også er den kanal, vi bruger fremadrettet. Der var ros til det nye 

fine setup.  

 

Vi har fået stillet en præmie til rådighed (via John Stilling) til udløsning ved 3.000 

Facebook brugere. Endvidere har vi præmie til overs fra VM-aktiviteterne. Vi overvejer, 

om der f.eks skal sælges virtuelle billetter til damekampen mod Ringsted, hvor 

præmien i givet fald kan indgå.  

 

Lise orienterede om, at Heidi Dauggaard har sagt ja til at hjælpe med at sætte nyheder 

op på vores hjemmeside.  

 
9. Eventuelt 

Jette/Anne: 

- Mindede om at der skal være administrativt personale til at håndtere 

lønudbetalinger, ferieregler m.m. ifm a-kontrakter. Vi skal have fundet en 

løsning på dette 
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Anne: 

- Vil udarbejde en oversigt over udgifter ifm seniorafdelingen til næste møde 

- Efterlyste en konkret oversigt over sponsorer til næste sæson. Jakob 

fremskaffer 

 

Jakob:  

- Sponsorudvalget har udarbejdet oplæg til evt ny tøj-model, hvori der indgår 

tilkøb af tøjpakke. Jakob sørger for, at der bliver fremsendt oplæg inden næste 

møde 
- På næste møde skal vi også drøfte næste års tøjpakker 

- Spurgte ind til Klubbens holdning til Kortbane. Lisbeth fortalte, at vi arbejder på 

at få det lavet om men at vi også forventer etablering af kortbaner i hal B. Der 

arbejdes på begge dele 

 

10. Mødeplaner 
Næste møde aftalt til: 

 

Torsdag den 25. marts 2021 kl. 19:00 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 

   

 


