
Referat UU-møde den 3. februar 2020 
 
Deltagere: Anne Teglgaard Pedersen (ATP), Anja Wollesen (AW), Brian Støvring (BS), Jan Berner 
Rømer (JBR), Ole Andersen (OA), Karina Kristiansen (KK) 
 
AW: U13 SM den 3. maj - vi er med i opløbet om afholdelse af SM for U13. Der er en 

afklaring i uge 6. U15 er ikke muligt i år. 
Maria booker hallen og lokaler. Vi planlægger det næste gang og Brian finder ud af  
sponsorer. 

 
Kampdag 15/3:  Opgaver er fordelt - og der er styr på det. 
       Sportsmaster og OK Benzin kommer - måske også salg af  

vores egen TMS-Gin. 
 

Håndboldskole:  AW tager fat i Mette Tesgaard ang. Forældrevagtplan.  
Der er flere der gerne vil være trænere, AW sender navne 
til Jeppe T. 

       AW spørger Sundahl om få eventet med i kataloget 
 ”Sommer i Ringsted”.  

      OA skriver til trænergruppen, at der nu er tilmelding og at 
trænerne gerne må reklamere for håndboldskole. Husk at 
de små også kan deltage (U8). 

     OA tager også fat i Jeppe T ang. skriv om håndboldskolen 
OA skal have styr på lokaler til overnatning og JBR spørger 
Skalander angående køkken. 

 
Aktivitetsdag den 28/5:  Vi deltager ikke - da det ikke foregår i sportscenteret. 
 
 

KK: Det kører fint på damesiden. Det ønskes, at der kigges på deres 
Træningstider og sammensætningen, når næste sæson skal planlægges. 
Herre 3 er p.t. ramt af for få spillere. Der skal afholdes møde om kommende sæson. 

 
ATP: Konfirmation - ATP skriver til managere på U13 og U15. Maria køber gaver og gør klar  
 til managers. Vi ønsker igen i år at få oplyst kirke og tid, så det kan skrives på 

facebook. 
 
BS: Kontakter diverse sponsorer - afventer underskrift på en god aftale. 
 Skal vi lave faste arrangementer med temaer, som kost og ernæring o.l.? 
 Kan vi bruge DHF til noget? - Vi spørger Nicolaj H. 
 Hvordan laver vi et effektivt samarbejde med TMS A/S om sponsorer? 

OA ajourfører sponsorskriv, bl.a. til brug for uddeling til forældre på 
opstartsmøderne. 

 
JBR:  Samarbejdet med Sportsmaster virker upåklageligt. 



Klub Sportsmaster - hvis man melder sig ind og bruger kortet får vi 5% af salget til 
klubben. 

 Er man medlem af klub Sportsmaster, så sig det næste gang du handler, at du er 
TMS’er.  

 Det skal oplyses på opstartsmøderne og på velkomstfolderen. 
 
OA:  Samarbejdsklubber - Vi inviterer 2 repræsentanter fra TMS A/S til kommende UU-

møde, som de kan fortælle os, hvad de tænker om samarbejdsklubber. OA inviterer. 
 ATP inviterer ligeledes Thomas Brønd og Oliver P. Jørgensen til næste UU. 
 
OA orienterede omkring trænersituationen for næste sæson - Han melder tilbage til JBR, når 
trænerkabalen for de enkelt hold er på plads, så det kan meldes ud til offentligheden. 
 
OA orienterede omkring møder der har været afholdt med hhv. U11D og U13D. En god konstruktiv 
dialog med repræsentanter fra begge årgange. 
 
Økonomiopfølgning 2019/2020 + budget 2020/2021 tages med på næste møde. 
 
Skrabelodder – Hvilken praktisk løsning skal benyttes i 2020? 
Det blev diskuteret - ingen endelig afklaring. 
Vi sender spørgeskema ud - sendes ud til alle. Hvad kan vi gøre bedre? Det følges det op på til 
næste møde. 
Skal vi sætte kontingentet op i 21/22? Det tages også op på næste møde. 
Det skal synliggøres noget bedre, hvad man får for kontingentet i TMS. 
 
Vi får problemer med kortbanen i Hal B, når flere skal spille på kortbanen. OA melder det ind til 
halfordelingsudvalget, at vi skal bruge mere tid.  
Maria og OA deltager på Halfordelingsudvalgsmødet. 
 
Påskestævner der er gang i tilmeldingen: Vi tager til Vejle, Stjernen og Faxe. U9 deltager på et 
kortbanestævne. 
 
Afslutningsfesten: Udvalget er sat. AW indkalder til møde. 
 
Ajourføring af ”Den grønne tråd” - Der sættes en dato (en lørdag) for et strategimøde på næste 
møde. Der vil efterfølgende blive fulgt op på ”Den grønne tråd” med cheftrænerne. 
 
Forni´s cup for u17 og U19 afvikles den 22.-23/8-2020: Der indkaldes til opstartsmøde vedr. 
stævnet. OA, JBR og de 4 cheftrænere for næste sæson deltager. 
 
Skal vi byde ind på et børneafslutningsstævne? AW spørger Tommy Vestbo om vi skal afholde et 
stævne. Måske først i 2021. 
 
Næste møde er 2/3-2020 kl. 17.00 


