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Referat fra bestyrelsesmøde 13. maj 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 15/4 Greve Awards blev gennemgået og referatet godkendt. 

Eksternt referat udarbejdes og lægges på hjemmesiden. 
 
Lene 

2. Udendørs træning (frem til 8/6) Sæson 20/21’s U10-trænere har kigget på mulighederne for at foretage udendørs 
træning (med bolde). Lene følger op med Ida og Malene. 
U17/U19 går i gang på afmærkede baner i Fløng.  
Mikroer er gået på sommerferie og tilbydes ikke udendørs træning. 
Bestyrelsen følger løbende udviklingen og udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsen 
(myndighederne). 
Der var diskussion af brug af håndsprit, om dette var nødvendigt, da der jo ikke er 
nogen kontakt, men da der nu må spilles med bold, skal der være håndsprit  til før og 
efter træningen (Lene har inddraget materialeudvalget. Boldene skal IKKE sprittes af, 
kun tørres med vådservietter med sæbe,  red). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lene 

3. Trænere 2020/21 Input efterspørges til trænere til U13. Tilbagemelding fra 7 af 14 spillere om sæson 
20/21. Lene rykker. 
Clara / Bonde nævnes som en mulighed. Lene kontakter Bonde. 
Louise fortsætter med at træne U8/U9. Vi håber så at kunne supplere i sæsonen. 
Frederik mangler også assistent til U19-pige holdet. 
Allan taler med Nancy om træner til OG/DS2. 
HS2 mangler også. 

 
Lene 
Lene 
 
THH 
Allan 
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4. Spillertøj 20/21 Alex har haft fat i Sport24, men deres udspil er 2 år. Vi prøver at få en aftale for 1 år. 

Firmaet Macron ser frem til at høre fra os næste år. 
Vi vil finde ud af, hvem der henvender sig til Pattegrise/SuperBrugsen vedr. sponsorat i 
20/21. 
Vi diskuterede, at vi hvis vi ikke kan opnå at få en aftale på 1 år, undlader vi at have en 
aftale i det kommende år. 

Martin, 
Allan, Lars 

5. Generalforsamling 9/6 Vi har booket Logen og hal 1, hvis vi får brug for det. Vi vil anmode om tilmelding for at 
have et overblik over deltagelse.  
Vi opretter en Event på FB med tilmelding. 
Lene og Martin laver udkast til beretning, som rundsendes til kommentering. 
Martin henter pokal og får den graveret. 
Gert Mygind har accepteret at være dirigent. 
Forplejning besluttes, når vi ved mere. 

 
 
Lene 
Martin, Lene 
Martin 

6.  Økonomi Godtgørelser er ved at blive udbetalt. 
Kontingent 20/21 udbydes med rabat på 100 kr. for betaling til og med 31/8-2020. 
Ansøgning til Corona-puljer under DIF / DGI er afleveret. Kvittering er modtaget. 

Martin 

7. Greve Awards 2020 Ikke til offentliggørelse, red. Martin, Lene 
8. Ungdomsafslutninger Dette opfordres til at gøre holdvis, da der ikke bliver et samlet arrangement. Dette 

uddelegeres til trænerne. Der gives et beløb til hvert hold, som de kan benytte. 
Der er 100 kr. pr. spiller til at lave en begivenhed for. Lene giver dem besked. 

 
 
Lene 

9. Hovedgeneralforsamling 22/6 kl. 
1900 

Tilmelding ved mail til Pauli senest 14/6. Lene rundsender denne indbydelse. 
 

Lene 

10. HRØ har kontaktet formanden HRØ kontaktede alle håndboldformænd for at stille spørgsmål om Corona-perioden. 
Det var Søren P fra HRØ, der ringede, så der blev også diskuteret brug af udendørs 
baner. Lene følger op med hallen om brug af fodboldbaner og opstregning til 
håndboldbane 

 
 
Lene 

11. Nyt møde Tirsdag d. 3/6 kl. 19. Sted bestemmes ud fra, hvad vi må – Conrad, have eller on-line. Lene 
 


