
UU-møde den 10. august 2020 - næste møde 7. september kl. 17 
 
Afbud fra Karina og Brian 
Tilstede Jan (JBR), Ole (OA), Anja (AW) og Anne (ATP) 
 
Der sendes nye retningslinjer ud til trænere/managere. Der sendes desuden en mail ud til alle 
medlemmer. 
 
Vi deltager på alle opstartsmøder så vidt det er muligt. Opslag på træner/manager siden er sendt 
ud. 
 
Bordet rundt: 
 
AW:  

• Hvad gør vi med bolde til de små, der ikke har egne bolde: På grund af Covid19 er vi nødt til 
at bede børnene om selv at medbringe en bold. 

• Lysfestival i anlægget i dagene op mod jul (23 dage). AW undersøger nærmere. 
 
JBR: 

• Spillertøj sendes til tryk i dag - men Salming har leveringsproblemer med enkelte 
leveringer. 

• Trænertøj. Ole sender en mail ud, hvor der vil være et link til bestilling. 

• ”Den grønne tråd” skal opdateres.  

• Der skal laves et opslag på Facebook, hvor vi takker vores sponsorer 
 
ATP: 

• Seneste referat er sendt til OA 
 
OA:  

• U8D drøftes. Kan vi finde nogle til hjælpe til på U9, så de kan være med der?  

• Ny pigekonsulent på pigesiden er Dennis Hønholt. 

• Trænermøde er drøftet. OA og JBR inviterer via Facebook den 4/9 

• Trods Corona er der sammenhæng i økonomien og foreningen kommer ud med et mindre 
overskud for 2019/2020. 

 
Årshjul: 
 
Skal vi tage til Lund i år? Vi tilmelder os allerede nu, men tager endeligt stilling til deltagelse ud fra 
myndighedernes anbefalinger, når vi kender dem. 
 
Tilskud håndboldvenner søges via Maria - OA undersøger 
 
Opgavefordeling for Senior: OA tager det med på bestyrelsesmøde 11/8 
Vil Maria tage indløbsplanen for næste sæson? 



Kampplanlægning: ATP spørger Alnor, Mette T. og Karin B. Det bliver formentlig i starten af 
oktober. Forsøg at lave lørdags kampe. Gerne i forbindelse med Damekampe med U17P/U19. 
 


