
Referat for KVK’s bestyrelsesmøde den 14. november 2022 

Til stede: 

Pernille  

Carsten 

Helge 

Carl Åge 

Trine (referent) 

 

Sidste referat 

Gulv ikke rengjort for harpiks – dette er der ikke fulgt så meget op på, hvilket vi skal have gjort. Tag 

billeddokumentation. Helge har dog gjort opmærksom på det et par gange. 

Vi går ud fra, at 50 års jubilæumsfesten udsættes til foråret 2023. 

 

Spammails 

Forslag fra Pernille om, at alle mailadresser fjernes fra vores hjemmeside. Dette er vedtaget og skal 

kommunikeres ud til Alex. 

Alex skal desuden sørge for, at alle henvendelser sendes videre til Helge, evt. via cc. 

 

Sponsorer 

Nye sponsorer er Benedikte Brechmann og Nordea. 

Alex skal have fjernet sponsorerne Top Tronic, Bygma og HP Stål Montage fra vores hjemmeside, og i stedet 

lægge de to nye sponsorer op. 

 

NU-Festival 

Carsten har modtaget et beløb på 3.471 kr. fra Frivillighedscentret. Afventer modtagelse af beløb fra 

halklubberne. 

 

Kontingent 

Carsten er ved at få betalinger ind for kontingent, og har sendt listen over medlemmer til Lise L. 

Bestyrelsen skal have listen fra Lise, når hun har læst den igennem for evt. fejl. På listen skal fremgår 

fødselsdato + telefonnr. Eller mailadresse. 

Forespørgsel fra Bibi 

Bibi efterspørger sparring vedr. reklamer fra diverse sponsorer. Pernille vender det med Bibi. 



 

Julevolly 

Julevolly bliver onsdag den 21. dec. 2021 kl. 18.45. Pernille køber gaver og hører Lise, hvad hun plejer i 

forhold til de unge. 

 

Træner- og bestyrelsesspisning 

Torsdag den 16. marts 2023 kl. 18. Trine undersøger om Kirkeladen ar åben. Vi bliver ca. 14 personer. 

 

Ny formand 

Til næste generalforsamling skal vælges ny formand. Helge er ikke afvisende, men vil så ikke have 

trænerfunktion. 

 

Brug af hal mellem jul og nytår 

Mixholdet træner ikke. Pernille hører Søren og Lise om de skal bruge hallen. 

 

Trænerkursus 

Fire trænere har været en hel, lang dag på kursus i Middelfart, og det havde været super godt. 

 

Kids 

Mangler desværre stadig trænere til kids. Fire børn er interesseret. Parmila, Alex og Mads vil forsøge at 

starte op med deres børn på ca. 5 år til foråret 2023. 

 

Nye spillerbluser 

Kommer i denne uge. Pigerne får grønne bluser, og vi andre får grå bluser.  

 

Pokalstævne 

Lise L. har meldt ind til pokalstævne den 4. dec. 2022. Lise håber, at Carsten sidder i boxen. Carsten siger 

umiddelbart jow. 

 

Pokalfestival  

Foregår i Vejle den 28. – 29. januar 2023, og er for alle 0. - 9. klasser. Pris 425 kr. pr. person med 

overnatning og forplejning. 



Drengene og pigerne vil gerne deltage. Klubben sponserer 225 kr. pr. spiller, der vil med. Selvbetaling er 

dermed 200 kr. pr. spiller. 

 

Hindsholm Camp 

Er afholdt for pigerne, da drengene ikke kunne. Afholdes igen til foråret 2023. 

 

Næste bestyrelsesmøde 

Afholdes mandag den 27. februar 2023 kl. 19 hos Helge. Carsten har indkaldt. 

 

Evt. 

Helge orienterede om, at KVK har to serie 1 hold, som består af unge og knapt så unge. 

 

 

Tak for et godt møde       


