
 

 

UU møde 1. marts 2022 kl. 17.00-21.00 

 

 

 

 

Referat 

 

Deltagere:  

Ole 
Anja 
Jan 
Lisbeth 
Maria 
Karina H 
 

Afbud:            Karina K 

 
 

 



Årshjul:  

Opdatering af velkomstfolder/velkomstfolder ajour, Lisbeth læser den igennem til næste gang, og får 
rettet til. Rettes så den ikke nødvendigvis skal tilrettes hvert år. 
Planlægning af håndboldskole – kommer længere nede.  
Kampdag – Karina Kristiansen står for det. Hun har lagt op på managersiden vedr. hjælpere. Herre- og 
damespillere skal have besked på at møde op. 
Uddannelsesplaner trænere – Fokus på uddannelse af trænere. Det er en del af den samlede 
kontraktforhandling med den pågældende. Punkt på træner-komsammen om at deltage i trænerkurser.  
Byt bold koncept – slettes i årsplanen. Det er ikke noget vi vil gøre brug af. 
Trænere på plads – eget punkt længere nede  
Trænings-/styrketræningsmøde – længere nede  
Tøjsponsorer næste sæson – kommer længere.  

 
 

• Opfølgning på snakken om døm-selv dommere – Rødby/Slagelse Håndbold 
Umiddelbart efter vores sidste møde, har Rødby været i kontakt med Bjarne fra Slagelse, som for-
talte om hvordan de havde haft alle deres U15 spillere til et 1-dags døm-selv trænerkursus.  De 
havde alle fået en hoodie, som de havde skaffet sponsorer til. 
Han ville så sende noget mere info på det, dog er der ikke modtaget noget  
Oplagt at det skulle ske i maj/juni måned med de nye årgange, så vi har lidt tid endnu. 
Vi håber at Rødby vil være tovholder på dette.  
 

• Sponsorudvalg – punkt gentaget fra sidste møde 
På bestyrelsesmødet er der netop blevet sat gang i forældremøde for at samtlige spillere på dame 1 
skal møde op med en forælder der skal deltage i sponsorarbejdet.  
Ungdom: Vi vil lægge op til at alle årgange skal bidrage til at finde min. 15.000 + moms fordelt på 1-3 
sponsorer. 
Der indkaldes til forældremøde hvor facts kommer på bordet. Forældremøde 30/3 kl. 19.00 i 
mødelokale 2+3. ALLE hold skal deltage med minimum 2 forældre der aktivt vil gå ind i 
sponsorarbejdet. Vi tror på det kan blive rigtig godt. UU har i samarbejde med kontoret styr på 
administrationen og opfølgningen/koordinering af sponsoremner, der er udarbejdet sponsorkatalog 
med skabeloner og priser samt oprettet link på hjemmesiden. Vi SKAL bare være flere SÆLGERE i 
marken. 
 

• Sponsoraftaler 22/23 – punkt gentaget fra sidste møde 
I hele foreningen skal der tegnes for 350.000 mere fra næste sæson da bidraget fra TMS A/S 
reduceres fra 700.000 til 350.000. Genforhandlingerne går i gang. Sponsorkataloget rettes til – 
priserne for tøjsponsorater sænkes, så det er klar til forældremøde 30/3. 
 

• Sponsorcykling 26/6-22 
Ole har været med til telefonmøde vedr. planlægning af sponsorcyklingen.  
Foreningen melder fra til sponsorcyklingen da der vil være fokus på håndboldskolen der starter om 
mandagen, samt nogle hold er bortrejst.  
 

• Ungdomsafslutning – sidste gang besluttede vi at Ungdomsudvalget planlægger sæsonafslutningen 
28/4 - hal B er booket (egen træningstid). Starter med overrækkelse til de små årgange – herefter 
mad sammen med de store – så går de små hjem og de store slutter af med overrækkelser. Pris 75,- 
Anja laver udkast til event. Anja koordinerer ift. navne/trøjestørrelser osv. 
 



• Ringsted Messen 12+13/3 - hjælp til håndboldvennerne 
Håndboldvennerne kunne godt bruge lidt hjælp på messen den 12-13/3. Et par personer der kan 
hjælpe et par timer i baren/indgangen/lotteriet. Det er lagt ud i ”frivilliggruppen” 
  

• Opstartsstævne (Alpi?)  
Arbejder med 20-21/8 som mulighed? Overnatning på Sct. Josef/Valdemarskolen.  
 

• Skrabelodder – salget er gået supergodt. God opbakning fra hele klubben. 
 

• Skrabelodder som del af kontingent – vi kører videre efter samme model som hidtil. Skrabelodder 
uddeles fra U7 og opefter. 
 

• Trænerkabale – mange trænere er på plads. Der er stadig huller. De sportsligt ansvarlige arbejder 
ben hårdt, men det er en udfordrende opgave, med så mange trænere og ledere der skal til år efter 
år i en klub som TMS. Der skal i den grad findes flere hænder, og alle skal opfordres til at byde ind 
med træneremner. Det er en fælles klubopgave. 
 

• Opfølgning håndboldskole 
Foreløbig 50 tilmeldte – ingen 2007-årgange og opefter er pt. tilmeldt.  
Trænerne skal gøre reklame for det på årgangene.  
Der laves opslag som printes ud som børnetrænerne skal tage med ud i de haller de spiller i de 
næste par måneder.  
 

• Græsstævne – holdene arrangerer selv.  
 

• Sommersjov katalog?? (tilskud fra kommune)  
Ja vi vil gerne med i kataloget. Maria sørger for det.  
 

• Talenttræneruddannelse – fra klubbens side vil vi gerne bakke op. Omkostninger i forbindelse med 
et uddannelsesforløb aftales med den enkelte set i forhold til den samlede trænerpakke. 
 

• Videnskonference i Herning 19/3  
https://www.haandbold.dk/foreninger-og-uddannelse/uddannelse/haandboldens-
videnskonference/?utm_source=hjemmeside&utm_medium=forsidebanner&utm_campaign=videns
konference2022 

Tilbuddet lægges ud i træner/manager gruppen  

 

Næste møde 5/4 (møderum 2+3 er allerede booket) – Maria indkalder  

https://www.haandbold.dk/foreninger-og-uddannelse/uddannelse/haandboldens-videnskonference/?utm_source=hjemmeside&utm_medium=forsidebanner&utm_campaign=videnskonference2022
https://www.haandbold.dk/foreninger-og-uddannelse/uddannelse/haandboldens-videnskonference/?utm_source=hjemmeside&utm_medium=forsidebanner&utm_campaign=videnskonference2022
https://www.haandbold.dk/foreninger-og-uddannelse/uddannelse/haandboldens-videnskonference/?utm_source=hjemmeside&utm_medium=forsidebanner&utm_campaign=videnskonference2022

