Referat fra Aktivitetsudvalgsmødet mandag den 16.november
Deltagere: Christina, Hanne, Heidi, Jasna, Lene, Jesper og Lars
Afbud: Anette og Helle
Fraværende: Søren
Referent: Heidi

Da sidste referat og flere mails ikke er nået frem til alle i udvalget, blev det besluttet at
tilknytte en medlemsoversigt af udvalget til dette referat. Det er heller ikke nemt ud fra
e‐mail adressen at se hvem man reelt skriver til. Fremover bedes der udsendes til alle
medlemmer så vi alle er opdateret i hvad der sker i klubben.
På klubbens hjemmeside skal aktivitetsudvalgets side opdateres så alle navne og tlf. nr. er
opdateret. Heidi tager kontakt til Mette Bjerre, så det kan bliver rettet.
Derudover vil vi bede Mette Bjerre om at der på klubbens hjemmeside ved arrangementer
at dette kunne køre øverst som en rullende nyhed, eller i bunden som med ”breaking
news”. Heidi kontakter Mette.
Heidi foreslog, at referat, årshjul osv. Også skulle publiceres på dette link så alle i klubben
kunne se hvad vi arbejdede med i udvalget og ikke mindst besluttede.
Dog vigtig som Hanne indskød, at vi kan stå 100 % inde for det der publiceres som f.eks.
årshjul.
Det blev besluttet at vi fremover har en dagsorden og holder os til den så vi når alle punkter
igennem.

Heidi ville gerne ved mødets start have af vide om udvalget var beslutningsdygtige, da vi nu
har været til flere møder uden at kunne beslutte noget. Så det vigtigste må være først at få
bekræftet fra Ungdomsformanden/sportsudvalget at det vi beslutter holder stik, ellers er
vores arbejde spildte kræfter.
Lars bekræftede at udvalget var beslutningsdygtige.

Der har været rigtige mange mails med ideer til stævner osv. Men vi er alle bange for at
med så mange ideer kan det være svært at finde ud af hvor vi skal begynde og slutte derfor
blev der udvalgt 3 fokuspunkter

 Træningstur/weekend for hele klubben, som det ser ud nu til sommer 2016.
Anette, Helle og Heidi
 Vores 1.stævne for u12 og u14.
Anette, Helle, Jasna og Søren
 Fest til januar/slut februar
Jasna skal til møde snarest med Palle og Køge Hallen for at se hvornår vi kan få hallen og
evt. at vi selv står for hele arrangementet.
Jasna, Lene, Hanne og Jesper
Derudover blev det besluttet at holde fast i en påsketur som en tradition for klubben. Der
vil blive arbejdet mod at finde et stævne hvor hele klubben har mulighed for at deltage for
at styrke sammenholdet i klubben.
I den forbindelse er tilmeldingsfristen på Prag tilmelding slut november og på nuværende
tidspunkt er der ikke så mange tilmeldte. Lars vil udsende en reminder. Hvis ikke en del
flere tilmeldte kan det være den bliver aflyst. Det vil stadigvæk være muligt at nå at
tilmelde sig andre stævner som f.eks. Kempa Cup i Kolding.
Barcelona i uge 27 er blevet droppet, da det desværre blev alt for dyrt for den enkelte
spiller ca. 9.000 kr.
Et alternativ til Barcelona er Partille Cup, uge 27 i Göteborg. Det blev besluttet at det må
være op til den enkelte årgang/træner om de vil tilmelde sig dette stævne.
Flere i udvalget har hørt udtalelser som at det snart var dyrt at spille håndbold. Klubtøj,
spilletrøjer, stævner osv. Dette bl.a. også en begrundelse til at vi i første omgang har valgt
de tre fokusområder så alle har råd7mulighed for at deltage i klubarranementer.
Hanne forespurgte om muligheden for et klubkort, så medlemmer fik lidt rabat hos
Intersport ved køb af bolde, sko, tøj osv. Dette spørgsmål må vi sende videre til
sponsorudvalget. Heidi kontakter sportsudvalget/til Jan Ibsen.
Jasna ville gerne vide hvem der opdaterede klubbens Facebook side, da hun ikke var
orienteret om at der var et opslag med Forældreforeningen på dette medie.
Lars fortalte den blev vedligeholdt af Benjamin Rømer.
Jasna fortalte at der til juletræsfesten i Rishøjhallen kun var 4 foruden hende selv der havde
tilmeldt sig til at arbejde/hjælpe denne dag. Flere af os i udvalget vidste intet om dette
arrangement. Mailen er dog videresendt til holdlederne og at de ikke har videreformidlet
dette på holdsport. Drønærgeligt, da klubben får 25 kr. p. time pr. person. Til næste år skal
dette arrangement sættes på årshjulet. Det ville jo være fint hvis vi kunne stille med f.eks.
15 personer og få den indtjening.

Jasna uddelte skabelodder til Børnehjælpsdagen. Det var klubben som havde bedt hende
om at starte dette tiltag. Klubbens indtjening er 8,5 pr. lod. Det bliver de mindste årgange
der skal ud og sælge disse lodder. Heidi stillede spørgsmålstegn til dette, da U14 i sommers
solgte lodder for Nyreforeningen. Hvor tit skal vi dette og for hvor mange forskellige
foreninger skal vi ud og sælge for? Dette spørgsmål bedes Lars have undersøgt til næste
møde.
Der er jo ikke kun dette tiltag, men mange andre tiltag også på de enkelte hold. På U14 er
der f.eks både tip en 13, målaktier og nu evt. også disse lodder. Mange føler det bliver for
meget, da børnene jo tit spørger de samme som venner, bekendte og familie.
Næste møde blev aftalt til mandag den 14/12 hos Lars, Høvlingebanken 26.
Lars bad om at der som punkt til næste møde blev anført afslutningsfesten.
I bedes alle venligst kontrollere nedenstående data, da de efterfølgende sendes til Mette
Bjerre/vedr. hjemmesiden. Samt bekræfte at det er ok at jeres adresse samt mobil nr. bliver
publiceret offentligt.

Medlemmer af Aktivitetsudvalget.
Lars Sartow Pedersen
Høvlingebanken 26, Herfølge
Mobil nr. 2072 9012
lsp@sartow.dk
Christina Bach
Mobil nr. 2077 7377
christina@alelectric.dk
Hanne Giesmann

Helle Østergaard
Ingemannsvej 26, Køge
Mobil nr. 5335
granboprivat@hotmail.com
Anette Thestrup
Oksbølvej 51, Køge
Mobil nr. 2086 8146
athestrup@hotmail.com
Jesper Dahl

Mobil nr. 2361 0815
giesmann@privat.dk
Lene Hansen

Mobil nr. 4036 3963
jd@lka‐enterprise.dk
Jasna Visnjic Jacobseb

Mobil nr. 4226 8583
skovbaek@live.dk
Søren Andersen

Mobil nr. 6015 3181
Jasna.visnjijakobsen@gmail.com
Heidi Andersen
Annasvej 22, Køge
Mobil nr. 2274 8288
Annasvej22@me.com

Mobil nr.
Mesteren2010@gmail.com

