
 

 

UU møde 3. maj 2021 kl. 17.00-21.00 

 

     Deltagere:  

Ole 
Anja 
Brian 
Jan 
Maria 
 

Afbud: Karina 
 
Gæster:  
Sports- og udviklingsansvarlige børneafd.: Karina/Lisbeth 
Sportslig ansvarlige for drenge – Jesper P/Henrik Tesgaard 
 
Indledningsvist en god konstruktiv dialog og forventningsafstemning med de nye sportsligt ansvarlige 
(fremover Sports- og udviklingsansvarlige). Dennis Hønholt fortsætter på pigesiden. Det er høj 
prioritering at ”Den Grønne Tråd” bliver opdateret i et tæt samarbejde med de sports- og 
udviklingsansvarligere. Målet er at der ligger et udkast klar til eftersommerferien, inden trænermødet.  
Op/nedtræning er et punkt der skal fokus på.  
Fysisk træning skal ligeledes have øget fokus, evt med tilknytning af fysisk træner (med kompetencer) 
hos ungdomshold. Skadesforebyggende træning.  



 
Managermøde mellem kl. 17-18  
Referat 

 

• Ny sæson – status 
Tilmeldinger til den nye sæson går rigtig godt – 182 spillere er tilmeldte, det er meget på niveau med 
tidligere sæsoner.  
Ekstra tider lørdag i hal B + C skal tildeles, feks. til pladsbestemt træning drenge/piger samlet, 
nybegynder træning osv. De sportslige ansvarlige laver en langsigtet plan, da det er vigtigt at tiderne 
bruges hver uge, da de ellers bliver taget fra os igen.  
De sports- og udviklingsansvarlige for ungdom (Jesper Erik/Rødby/Hønholt) fordeler 2 tider i hal B 
(både med og uden harpiks) 
Sports- og udviklingsansvarlige (Lisbeth/Karina) fordeler 1 tid i hal C (uden harpiks) 
 

• Corona 
17 år og nedefter må træne som normalt. Pr 6/5 må medlemmer på 18 år og opefter komme i 
hallerne og træne, dog uden kropskontakt om med gyldigt coronapas. Der er stadig restriktioner i 
styrkelokalet med maks. 11 personer (inkl. træner)  
 

• Udendørsstævner via stævnekoordinator? 
Der er sendt datoer ud til strandhåndboldstævner med tilmelding til Sundahl – cc kontoret. Ingen 
tilmeldte hold endnu. Der er meget strenge corona regler for deltagelse i strandhåndboldstævner, 
som trænerne skal sætte sig ind i hvis de tilmelder sig.  
Græsstævner ser ikke ud til at bliver aktuelle.   
 

• Opstartsstævner 
Der er kommet flere invitationer til forskellige opstartsstævner.  
Til opstartsstævner er der vægt på det sportslige. U17+19 deltager i Fornis Cup - Klubben tager som 
udgangspunkt til Næstved, hvis man vil til andre stævner skal kontoret have besked. invitationer til 
invitationsstævner sendes til cheftrænere 
Jul – fra U10 og op deltager vi i Lundaspelen.  
Påske – Socialt. Der deltager U10-13 i Hillerød evt. Stjernen og U15-19 i Vejle Påske Cup 
 

• Håndboldpas 
Henrik Sundahl er ansvarlig – der henvises til ham hvis der er medlemmer der har spørgsmål.  
Det virker som om der er nogle der ikke får mail om deres håndboldpas, andre har ikke log in.  
 

• Arbejdsopgaver for A/S og afregning af dem 
Udskydes til næste møde 
 

• Opstilling til Brugerråd (ledig plads under indendørssporten) 
Jan stiller op for foreningen  
 

• Økonomi 
Ser ud til at vi kommer i mål i forhold til budget. Der henstår fortsat nogle poster til endelig afklaring 
inden 30/6 2021. Bogholderiet ajourføres løbende på kontoret og følges af Ole og Winni fra dame 
elite. 

 
Næste møde tirsdag 8/6-21 – Maria indkalder 


