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Referat fra bestyrelsesmøde 15. april 2020 
 

Til stede: Allan, Helle, Linea, Lene, Louise, Martin, Lars. 
Referent: Martin/Lene 
Mødet afholdt over Skype 
 
 
Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 
1. Godkendelse af referat fra 30/3-

2020 
Der var ikke opfølgningspunkter fra sidst ud over det, der er på dagsordenen. 
Eksternt referat sendes til bestyrelsen og lægges på hjemmesiden. 

 
Lene 

2. Udendørsbane Evt. brug af udendørsbane kræver, at vi bruger multibanen. Vi tjekker, om den kan 
bookes, hvis der åbnes for udendørs idræt (uden indendørs tillades). 

Lene tjekker 

3. Trænere sæson 20/21 
 

U9mix: Christina Keinicke er ikke parat til at træne et andet hold pt. Er åben for et 
andet hold på et andet tidspunkt. 
DS2/OG: Allan har haft fat i Allan Theland, som skal opereres i oktober og er derfor ikke 
aktuel i næste sæson. Vi må gerne vende tilbage om et år. Der skal efterspørges en ny 
træner til DS2. Allan tager en snak med Nancy. 
Allan har kontaktet Stella vedr. HS2 (Stella har efterfølgende sagt nej tak, da han træner 
sin egen datters hold i Greve, red.). Vi mangler møde med de unge HS’ere. 
U13P: Lene har skrevet til Dorthe og Jette vedr. en god afslutning for U13P’erne. Vi kan 
overveje at melde det ud igen til spiller-/forældregruppen. 
Der er lagt opslag op i Klub-Nyt (Tune Posten) og på FB Fanklub, men vi har ikke fået 
henvendelser på det. Lene gentager det i Klub-Nyt og på Facebook Hold søger træner 
Mikroerne: Martin runder Ruth og høre om emner til mikroerne. 
 

 
 
 
 
Allan 
 
Allan 
 
Lene 
 
Lene 
Martin 

4. Spillertøj 20/21 Allan, Lars og Martin mødes og kommer med indstilling. Martin 
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5. Generalforsamling Vi sætter et kryds i kalenderen til 9/6 og afventer, hvad der er muligt. Vi varsler det i 

Klub-Nyt slutningen af april. Martin og Lene laver beretning. 
 
Lene, Martin 

6.  Seniorafslutning 16/5 Det er næppe aktuelt. Vi rykker det til en opstartsfest i sensommeren. Temaet skal 
bibeholdes, da tøjet er købt. Lene kontakter festudvalget. 
Ungdomsafslutning bliver nok heller ikke mulig. Aflevering af årets trøjer som web- 
streaming kan være en mulighed. Lene kontakter trænerne. 

 
Lene 
 
Lene 

7. Godtgørelser 2019/20 Martin udsender disse. Martin 
8. Kontingenter 2019/20 og 

kontingent 20/21 
Martin afventer at få en tilbagemelding fra sponsor. Martin rykker. 
Kontingent 2020/21. Vi foreslår en rabat ved tidlig betaling (august). F.eks. 100 kr. 
Martin sætter det op i Conventus. 

Martin 
 
Martin 

9. Vask af tøj 2020/21 Tøjet kan afleveres ved henvendelse til halvagten. Vi skal have fundet en ny vasker for 
HS/DS. Linea overvejer / Louise er i baghånden. 

Lines, Louise 

10. Corona-hjælpepakker: DGI/DIF 
(Roskilde Festival) 

Pauli har henvendt sig. Vi har svaret tilbage. Martin, Lene 

11. Greve Awards 2020 Vi har indstillet en af vores trænere som ”Årets træner”. Der nomineres tre trænere og 
én får prisen. 

 

12. Udkast til haltider 2020/21 Der var en ændring mht. U10 D/P frem til 19:30 mandag, hvis trænerne ønsker det. 
(Trænerne ønsker træningstid til 19:15, red.) 
Håndboldfitness lægges lige efter U10’erne. Jette og Lars har meldt positivt tilbage på, 
at det bliver mandag fremfor tirsdag. 

Lene 

13. Næste møde Tid: Onsdag d. 13. maj kl. 19:00.  
Sted eller Skype/Times: Vi afventer omstændighederne. 
Dagsorden v/ Lene. 

 
 
Lene 

 


