
 

 

Referat SHK Fællesmøde 5.11.2018 kl. 19.00 i VU`s Kantine 

Deltagere omkring 60 fremmødte incl. Udviklingskonsulent Nicolai Nøddebo Hockerup fra DHF. 

Slides omkring udvikling i SHK gennem de sidste 10 år. JL 

Slides vedr. Værdier i SHK gennemgået JL 

Slides vedr. målsætninger for de næste 10 år JL 

Slides vedr. udvalg/arbejdsgruppe/Frivillig Bank JL 

Slides vedr. Ungdomsaktivitets Udvalg Louise A og Camilla L 

Slides vedr. Sponsorudvalg Henrik K 

________________________________________________________________________________________ 

Skolesamarbejde med fokus på 2., 3. og 4. klasse (valgt pga. størst rekrutteringsrate på disse årgange) 

Fokus på Gåsetårnsskolen og Kulsbjerg, Præstø foreslået som interesse område også. 

Ud på skolerne og deltag i Idrætstimerne, løntilskud til frivillige kan være del af aftale med skole/kommune 

Gode oplevelser spredes i som ringe i vandet og tiltrækker nye medlemmer 

Bestyrelsen skal have hjælp til denne opgave. 

Afslutte forløb med fælles turnering for hver årgang. 

Landsdækkende turnering Dansk Skoleidræt 5. årgang. 

________________________________________________________________________________________ 

Sociale mål gav dialog, ønske om fællestræning for U14 piger og drenge, behov for sparring til U14 piger, 

socialt sammenhold holdene imellem. 

Forespørgsel på samme til U12 

Fredagssamlinger foreslået til dette. 

Seniorafdeling på banen savner fælles arrangementer for at skabe sammenhæng mellem herre og dame 

afdeling.  

Blanding af piger og drenge, herre og damer på træningsdage et ønske, svært at få til at gå op i en 

halfordelingskabale af flere årsager, bla. Trænere der ville skulle i hallen 4-5 dage i træk. 

Problem vedr. fordeling af sene træningstider da ungdom ikke kan træne på de tidspunkter. 

Nicolai Nøddebo Hockerup indput vedr. vægtning af træning 50% samme niveau, 25% mod højere niveau, 

25% med lavere niveau. 

________________________________________________________________________________________ 

Synlighed, udnytte omdeling af flyers for Antenneforeningen til at omdele materiale om SHK 

________________________________________________________________________________________ 

Spørgsmål til Lykkeliga (Håndbold for unge med udviklingshandicap) 

Har der været forespørgsler? Ikke direkte, men lille omtale gav med det samme tilkendegivelser. 

På landsplan 35 klubber med Lykkeliga, 700 spillere pt.  



 

 

vil give mangfoldighed, synlighed og synergieffekt. 

Vil sætte SHK på landkortet 

Ekstra hænder i klubben. 

Anika forældre, kontakt til Bo og Naboskab i Vordingborg Kommune 

________________________________________________________________________________________ 

Ungdomsaktivitets udvalget på banen, omdelte flyer, vil gerne være flere og høre gode ideer 

Nicolai Nøddebo Hockerup vil gerne sparre med udvalget 

________________________________________________________________________________________ 

Sponsor udvalget på banen, vil gerne være flere og har brug for Døråbnere/kontakter 

Forslag til salg af lotteri, støttebeviser, søgning af Fonde og legater. 

Spørgsmål til holdning til mindre sponsor aftaler målrettet enkelte hold uden behov for reklameplads, 

støtte fra private. Dette samles op i Bestyrelsen. 

Holdning til øremærkede sponsoraftaler mod enkelt hold. Normal praksis, tryk på hold man gerne vil støtte 

ikke et problem, øremærkning af økonomien ikke en mulighed i dag, lige for alle. Samles op i Bestyrelsen. 

________________________________________________________________________________________ 

Efter alle punkter havde de fremmødte mulighed for at skrive sig på til udvalg, og skrive forslag til samme. 

Udvalg som startes op: 

Udvalg til skolesamarbejde 

Udvalg til Trænerudvikling 

Arbejdsgruppe omkring synlighed 

Frivillig Bank 

Opstart af Lykkeliga 

________________________________________________________________________________________ 

Punkter under diverse: 

Seniorhold hvad gøres der for at fastholde. Fraflytning til studier er en del vi ikke kan ændre på, det er en 

fælles opgave at kæmpe videre og fastholde/tiltrække spillere på seniorsiden. Bestyrelsen er afhængige af 

spillernes hjælp til dette. 

Samme gælder for U14/16 fastholdelse, fællesskabet, sammenholdet, spillerne er samlingspunktet, 

Ambassadører for SHK, spred de positive historier om klub, hold, sammenhold, fællesskab. 

________________________________________________________________________________________ 

Forslag til opstart af Trille/Trolle/U4 plus U6/8 skal være med til at skabe bunden for U9 i fremtiden. 

________________________________________________________________________________________ 

Omtale af god oplevelse for U14 drenge på Generation Handball i Viborg de sidste 2 år, fantastisk stævne i 

uge 32. 

________________________________________________________________________________________ 



 

 

Informationsmøder som dette Fællesmøde bør være årlige, forslag i forbindelse med SHK`s 

Generalforsamling. 

________________________________________________________________________________________ 

Informations niveau kan forbedres, forslag til månedsbrev, hvad sker der i SHK. 

________________________________________________________________________________________ 

HUSK SHK har 20 års jubilæum i denne sæson, der afholdes Jubilæums Fest 9.3.2019, for alle med SHK 

relation, spillere, familie, støtter osv.  

Indbydelse er under udarbejdning. 

________________________________________________________________________________________ 

Forslag til hold ”børst chips af maven” hold for voksne, uden stor erfaring 

Kan evt. være åbning på Panteren, eller torsdag aften i VU. 

Stor opbakning allerede på mødet. 

_______________________________________________________________________________________ 

Støt SHK i kampen om årets forening i Goón konkurrencen, stem, stem, stem, del, del del 😊 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Mange nye vinde røre sig i håndbolden Ulige årgange indføres sæson 2019/2020, ny kortbane indføres 

sæson 2019/2020, boldstr. Ændres i sæson 2019/2020, følg med på Håndbold.dk 

________________________________________________________________________________________ 

Tak for godt møde.      

Sammen er vi stærkere 😊 

Med sportslig hilsen  

SHK`s Bestyrelse 

 

Kontakt info: 

Jan Lindorff  mail formand@sydsjhk.dk mobil 21485331 

Gitte Behrens   mail info@sydsjhk.dk mobil 40683223 

Lone Abildgaard Kryhlmand mail lone@sydsjhk.dk mobil 51210012 

Lars Augustesen   mobil 60352552 

Rikke Næstholdt   mobil 40419969 
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