Referat fra AU møde i Køge Hallen 4. april 2016
Deltagere: Jesper, Lars, Jasna, Heidi, Hanne og Lene
Ikke tilstede: Søren og Christina.
Referent: Lene
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.

Idrættens dag – der skal findes tovholder
referat fra bestyrelsesmøde, med tilbagemelding om budget.
eget stævne, Festuge, Hammel, afslutningsfest
nyt fra forældreforeningen
evt.

ad. 1. Jasna og Lars har været til møde med kommunen, hvor der også var repræsentanter til stede fra
Herfølge Boldklub, som sammen skal stå for meget at koordinerings arbejdet i forbindelse med afholdelse
af Idrættens dag på Køge torv d. 7/8‐2016. Det er planlagt, at hver sportsgren, der ønsker at deltage skal
have en bod hver, hvor man kan lave reklame for sin sport. Der skal være et nyt møde d. 14/4‐2016 hvor
Lars og Jasna deltager igen. Der blev snakket om at når vi ved mere efter næste møde skal vi lave en
”køreplan” for vores del af arbejdet.
Ad. 2. Der har været afholdt bestyrelse møde i klubben, men der var fokus på noget andet, grundet at den
nye bestyrelse ikke helt har konstitueret sig endnu, så Lars har ikke haft mulighed for at spørge bestyrelsen
hvad de forventer af AU og forældreforeningen omkring økonomi. Der skal dog snart holdes et nyt møde
snart.
Ad.3 eget stævne – Bolden ligger hos Søren, og da han ikke var med sprang vi dette punkt over.
Festuge‐ Heidi havde deltaget i generalforsamlingen hos Køge Festuge, og havde fået fat i de helt rigtige
forbindelser. Vi kan godt få nogle vagter i forbindelse med festugen, men skal ”vise vores værd” – så der vil
ligge flere vagter mandag før festuge start, og søndag efter festugen‐ samt nok noget bemanding af en bod
eller 2. Vi mener godt at vi kan tilmelde os med 200 timer, flere fra AU ville meget gerne deltage i arbejdet.
Der var også mulighed for at tjene ekstra penge på at cykle på en spinnings cykel hvor en profil fra klubben
eller lokalsamfundet kan træde i pedalerne for sponsorkroner. Heidi gav som eksempel at AIK Strøby havde
tjent mange penge på den event. Festugen havde spurgt Heidi om vi ville lave noget til sportens dag (fredag
d. 2. sep.), som skulle være på havnen. Vi snakkede om, at man kunne lave noget Street håndbold, evt en
mini, eller skole turnering, men vi mener ikke vi skal sætte mere i gang lige i øjeblikket, da vi også skal
arbejde med idrættens dag i august, men det kunne måske være en mulighed senere hen. Vi vendte også
lige Roskilde Festivallen igen, men blev enig om at vi ville satse på at komme ind i varmen lokalt i Køge
Festuge.
Hammel‐ Heidi, Anette og Helle skulle holde møde tirsdag, men arbejdet gik fremad, dog savnede de
tilbagemeldinger fra bestyrelsen omring nogle spørgsmål de havde omkring klubturen. Vi vendte lige
busprisen igen, og snakken gik på om man skulle indhente priser fra flere, da vi syntes af prisen fra Herfølge

turistfart var høj. Heidi påpegede dog, at prisen var hvis vi var ca. 300 der tog afsted. Hvis man regnede
prisen ud var det under 300 kr. pr. person, hvilke vi jo faktisk syntes var meget rimeligt.
Afslutningsfesten. Lars og Lene fortalte at der var lavet aftale med mad – Den leverer Linda, hun leverer
også drikkevarer‐ den skal vi så selv sælge i vores bar, og der kan vi så tjene nogle penge. Det var blevet
undersøgt med om vi selv kunne skaffe drikkevarer, men så skulle vi give proppenge, så der skulle virkelig
sælges meget før vi kunne få et overskud. Jasna ville skaffe musik og DJ til underholdning. Lars vil snakke
med ungdomsudvalget om kåringer af spillere for sæsonen. Vi blev også enige om at vi måtte finde et par
”vagter” til at krydse af i døren, så vi undgår at der kommer personer ind, der ikke har betalt. Sidste år var
der kommet 80 eftertilmeldinger, hvilke resulterede i at der ikke var tallerkner, og mad nok. Det vil vi gerne
undværer i år. Vi har begge haller tilrådehed, ‐ hal 1 fra 14,30 hal 2 fra kl 19,00 Der er sendt
arbejdsopgaver ud til alle trænere og holdledere. Tilmeldingen ligger på klubbens hjemmeside.
Ad. 4 Jasna fortalte i forlængelse at mail omkring hjælp på teaterbygningen, at der nu var oprettet en
Facebook side, der var allerede mange der havde liket det, men bl. andet Heidi havde hørt i byen, at folk
ikke rigtig vidste hvad det var det indebar. Jasna havde bedt Benjamin, som er ansvarlig for hjemmesiden
og at skrive lidt om arbejdet i forældreforeningen. Jasna havde for øvrigt spurgt på Bygningen, om hvordan
det var med forsikringer hvis der var nogle der kom til skade, eller fik gjort skade på nogle af de ting de bar
ind, det ville de lige undersøge, da de aldrig havde tænkt over det før.
Jasna havde også et par andre opgaver i fremtiden, som hun skulle bruge hjælp til, bl. andet i Herfølge
Borgerforening.
Ad. 5. under evt. fortalte Lars om et spændende tiltag, som man prøvede at sparke i gang. Han havde
snakket med Nickolaj Nøddesbo, som tidligere har været tilknyttet Køge som HRØ konsulent, om at prøve
at tage kontakt til omegns klubber, og evt lave noget fælles træning for nogle at de årgange hvor der ikke er
så mange spillere, så de kan bruge hinanden som sparingspartnere, og for at fastholde spillere til
klubberne. Dette var dog stadig på ”tegnebrættet”. Vi blev enige om at lave evaluering af påskens stævner
på næste møde, når Lars havde fået tilbagemeldinger fra træner/ledere. Vi snakkede også strandhåndbold,
og kunne se på HRØ hjemmesiden at der skulle være strandhåndbold på Køge Strand i starten juni. Det var
dog ikke noget Køge Håndbold havde noget med at gøre.
Forslag til næste dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evaluering af Påskens stævner.
Evaluering af afslutningsfesten
Idrættens Dag – Der skal findes en tovholder, og dannes et overblik
nyt fra forældreforeningen
eget stævne
evt.

Næste møde i Køge Hallen – Mandag d. 2. maj 2016 kl. 18,00

