
 
 

Dagsorden og Referat 

 
Bestyrelsesmøde, Roskilde Håndbold, onsdag d. 25.03.21, kl. 19.00-21.30 
 

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. marts 2021 blev godkendt og aftenens dagsorden 

fastsat. 

 
2. Økonomi 

Anne og Jette havde inden mødet fremsendt forecast for indeværende regnskabsår 

samt budget for 2021/22. Det fremsendte blev drøftet og tilrettet, bl.a. nu hvor vi ved, 

at Herrerne fortsætter i 2. division. Vi forventer et overskud i indeværende 

regnskabsår, men ser også ind i øgede udgifter i det kommende år, bl.a. som følge af 

vores nye vision/strategi. Men det ser fornuftigt ud. 

 

Vi er i øvrigt udtaget til at dokumentere yderligere omkring hjælpepakker. Jette og 

Lisbeth er i gang med at finde dokumentation. 

 

Christian indhenter evaluering fra Daniel og Kasper samt drøfter den kommende 

sæson. Hvis damerne ønsker at bruge det resterende budget for indeværende sæson, 

skal de søge om dette. Så vil Bestyrelsen vurdere og godkende anvendelsen. 

 

I forbindelse med a-kontrakter skal vi have fundet en løsning på, hvem der står for 

personale/løn administration. Thomas kontakter i den forbindelse CaSo ApS for at 

høre, om og hvordan de kan være behjælpelige. 

 

3. Sponsorer 
 

Thomas orienterede om status på sponsorsituation og udvalg. Skriftlig status var 

fremsendt inden mødet. Der er gang i tegning af sponsorer for den kommende sæson. 

Dog står det lidt stille på tegning af ungdomssponsorer. Camilla er udtrådt af udvalget 

– erstattes af Aina Hestenes, som er i gang med at få overdraget. Herudover er der 

kontakt med flere andre kandidater og nye ideer er i støbeskeen, bl.a.: mulighed for 

billetsamarbejde med andre klubber, aktiviteter etc. 

 

Thomas arbejder endvidere på at etablere et udvalg med repræsentanter fra alle hold 

samt repræsentanter fra Dame1 og Herre1. Dette udvalg skal fungere som 

ambassadører for vore sponsorer. Der planlægges med et møde mellem sponsorer og 

repræsentanter i august måned. Målsætning er at få vore sponsorer profileret blandt 

klubbens medlemmer og forældre.  

 

Thomas har holdt møde med Michael Thomsen fra RKIC om, hvordan vi bedst kan 

bruge hinanden. Der er mange ideer i spil herunder: Reklamebanner, reklametrailer, 

faste reklamer i hallen, LED skærme, storskærme etc. RKIC er som udgangspunkt 

positive, og der arbejdes videre med ideerne.  

 

Der er indgået bil-aftale med Preben Mortensen, Hyundai. Det afklares, hvem der kan 

få tilbud om at få del i denne aftale. 
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Vi har fået mulighed for at deltage i event omkring rekruttering af praktikant fra 

Leisure Management uddannelsen. Virtuelt møde afholdes den 22. april. Thomas og 

Katrine aftaler nærmere og gør præsentation klar til mødet. 

 

Vi har fået tilbud om salg af Bambusa strømper. Lisbeth rundsender til Bestyrelsen til 

beslutning.  

 

Jakob præsenterede oplæg til tøj til næste sæson. Vi arbejder videre med en model for 

køb af det tøj, man har fået udleveret til kampene. Herunder arbejder vi med en model 

for supplering af tøj i stedet for nyindkøb. Oplæg fra Jakob godkendt. Vi skal sikre den 

rette kommunikation af dette.  

 

4. Træning, udendørs/indendørs - turnering 
Lisbeth orienterede om træning udendørs og forventeligt snart indendørs.  

Vi afventer retningslinjer for sidstnævnte. Der er flere planer i gang, så vi er klar til alle 

scenarier. Det har været nødvendigt at købe ekstra udstyr til udendørs træning.  

 

Vi har fået erstatningstider for Hal D1+D2, men bliver i Jyllinge, Viby, Gadstrup, 
Vindinge, Lynghøj, Østervang osv. 
 
Fra mandag d. 12/4 begynder vi med de 5 – 9 – årige udendørs, og vil også arrangere 

familiebold for de 1 – 4 – årige med forældre/ familie, også udendørs i første omgang.  

 

Damernes sidste kamp – 10/4 – der arbejdes på at flytte den til Hal C (er pt. plansat til 

Himmelev). I forbindelse med stream af denne, vil vi sælge billetter via mobile pay. 

Billet giver lod til en præmie – gavekort til SnowFun. Lise og Katrine koordinerer. 

 

5. Vision og strategi 
Lisbeth foreslog, at vi afventer egentligt visionsmøde med træner/leder til vi kan 

mødes fysisk. Dette blev besluttet.  

 

Trænere/ledere/medlemmer orienteres dog om den nye vision umiddelbart efter påske, 

hvorefter også pressen informeres.  

 

Lisbeth, Katrine og Thomas udarbejder kommunikationsplan. Planen skal også 

indeholde plan for præsentation af de spillere, der har indgået kontrakt med RH næste 

sæson. Kommunikationsplanen må gerne indeholde nogle ”anderledes vinkler” – f.eks. 

thumbs up fra gamle Roskilde koryfæer, erhvervsfolk, politikere, RKIC, sponsorer etc. 

 

6. Trænere 
Udmelding omkring U13 & U15 er på vej og forventes snarest meldt ud. 

 

Vi afventer beslutning om, hvornår der overgås til nye årgange. Afhænger bl.a. 

HRØ/DHF omkring beach.  

 
8. Kommunikation og PR 

Leenette bidrager med små ”hverdagsindlæg” til facebook. Super godt. 

 

Vi skal have gjort plads til konkurrence omkring antal følgere, med udlovet præmie fra 

John Stilling. Katrine overvejer strategisk god placering af dette indlæg.  

 
9. Eventuelt 
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Anne: 

• Kontakter Camilla for at få kontrakter med ydelsessponsorer 

 

Thomas:  

• Efterlyser et årshjul for alle aktiviteter på tværs af udvalg og områder 

• Spurgte til holdning omkring et skilt på Klubhus mod P-plads. Opbakning til dette, 

hvorfor Thomas undersøger videre 

 

Lise: 

• Orienterede om at der vil blive afholdt møde i Ledergruppen for Festivalen mhp at 

have strategi klar, såfremt RF2021 forventes afholdt 

 

10. Mødeplaner 
Næste møde aftalt til: 

 

Onsdag den 21. april 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 

   

 


