
Referat fra bestyrelsesmøde den 15. august 2022 

Ved mødet deltog: 

Pernille (lagde terrasse til og havde disket op med godter) 

Carsten  

Helge  

Carl Åge 

Trine (referent) 

 

Grand Slam 

Vi havde ikke ressourcer til at deltage ved Grand Slam, så vi afmeldte. De brugte dog vores navn, hvilket gav 

dem adgang til toiletter. 

 

Googlekonto 

Her kan vi finde kvitteringer, regnskaber, spillerlister mv. , som Carsten har lagt op. 

 

Kids 

Der er ingen træner til kids, som ellers har træningstider mandag eftermiddag i Munkebo og onsdag aften i 

Kerteminde. Ikke realistisk, at kids kan træne onsdag aften, da det er sent. Lise Lins kan ikke nå 

træningstiden i Munkebo mandag. 

 

Parmila, Alex og Mads påtænker at starte et kidshold op næste år, da de alle tre til den tid har små børn på 

ca. 5 år. 

 

Træningstider 

Teens onsdag i Kerteminde kl. 18.45 til 20.15.  

Senior onsdag i Kerteminde kl. 20.15 til 21.30. 

 

Nogle af de voksne spiller efter Sørens ønske med på hans teenshold (Chresten, Kim, Lise og Christian). 

 

Forslag om, at seniorer møder ind kl. 19.30 til opvarmning og boldtræning inden den reelle træningstid 

starter. Dette hvis der vel og mærke er plads i salen. Her var enighed om, at starte dette op fra uge 34. 

 

Kontingentpriser 

Kids (0 – 3 kl.), 1 træningsdag/uge: 600 kr., inkl. tjanspant (100 kr.). 

Teens, 2 træningsdage/uge: 700 kr., inkl. Tjanspant (100 kr.). 

Senior, 2 træningsdage/uge: 700 kr., inkl. tjanspant (200 kr.) 

 

Carsten laver nye flyers vedr. kontingentpriser. 

 

Udvalgsstatus 

Vores sponsorfolk, Mie og Bibi, skaffer en sponser på 3.000 kr. og en sponsor på 6.000 kr. 

Skal rettes i Googledrev, hvorefter Carsten sender til Mie og Bibi. 

 

Festudvalget, Kim, Lise og Anton, går i gang med at planlægge en fest i efteråret 2022 i anledning af, at KVK 

havde 50 års jubilæum sidste år, som vi ikke fik fejret pga. corona. 



Hjemmesiden 

Ifølge vores vedtægter skal referater fra vores møder lægges på hjemmesiden, hvilket vi ikke har fået gjort. 

Alex får referaterne lagt op. 

Det skal vurderes fra gang til gang om der er personfølsomme oplysninger, som skal tages ud af referatet 

før det lægges op på hjemmesiden (GDPR-regler). 

 

Rengøring af gulv 

Gulvet i Kertemindehallen var i vinter/forår 2022 sat godt til i harpiks efter håndboldtræning. Vi skal melde 

ind så snart det er et problem m- billeddokumentation, så der kan rettes op. 

 

NU Festival 2022 

Poul Bojsen, som står for halklubberne, deltog sammen med Mette ved mødet i foråret om NU Festivalen 

2022. 

Der køres i år med to hold frivillige fra KVK: 

Mette skal bruge 4 pers. pr. dag til ølvogn. 

Halklubberne (v. Jes for KVK) skal bruge 8 – 9 pers. pr. dag til rydning/rengøring af borde. 

 

Invitation til fundraising 

Invitation til fundraising sendt fra Kultur- og Fritid v. Kerteminde Kommune.  

Der er ingen, som deltager. 

 

Spisning med bestyrelse og trænere 

Udsættes til foråret 2023 pga. fest i efteråret 2022 (50 års jubilæum). 

 

Næste generalforsamling 

Formand på valg. Pernille ønsker ikke genvalg. 

 

Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 14. november 2022 kl. 19. hos Trine i Mesinge. 

 

 

Tak for det godt møde i skønne omgivelser 

Trine Baier Jepsen 

 

 

 

 

 

 

 

 


