
 

 

UU møde 3. oktober 2022 kl. 17.00-21.00  

 

 

 

Referat: 

 

Deltagere:  

Ole 
Thøger 
Anja W 
Lisbeth 
Maria 
Anja F 
 
Gæst: Jan, Thilde 
Afbud: Karina K. 

 



Års hjul:  

Kampdag i efteråret bliver søndag 4/12. Karina Kristiansen er tovholder, og sørger for at samle hjælpere. Vi 
har lavet aftale med Foto Expressen, der kommer og tager billeder af alle hold, samt profilbilleder (ligesom 
skolefotos) - kommer muligvis også 20/11, så billederne kan nå at blive klar til jul. Holdbillederne skal 
bruges til tak til sponsorerne. Klubben får et beløb pr spiller der får taget billede, uanset om spilleren 
vælger at købe billederne eller ej.  

Der arbejdes på Bambusa salg + tombola til kampdagen. Hvis der skal laves kampens spiller t-shirts skal der 
gives besked i god tid. Damerne står for at kåre kampens spillere i begge haller da herrerne spiller 
udekamp.  

Evaluering Fornis cup. Fornis Cup er blevet til en træningsweekend for egne hold, og det var vellykket. 
Fremadrettet vil vi afholde opstarts-træningsweekend i august med mulighed for at invitere hold til 
træningskampe.   

Booking af haller til håndboldskole – haller er booket til uge 26. Det er ikke besluttet om der skal være 
overnatning – der har ikke været afholdt evalueringsmøde endnu.  

Juleafslutning – Karina Kristiansen er tovholder – er lagt ud til forældrehjælpere.  

 

• Velkommen til Thøger/Anja F – nye medlemmer i Ungdomsudvalget – Herligt ☺ 
Thøger skoleleder på Sct. Josef 
Anja Fog tidligere kontoransat i TMS 

 

• Fællesmøde A/S 
Der er ønske om et møde mellem Foreningen og A/S. Der er kommet nye folk i A/S og Forening, så det 
er en god ide med et møde. Til næste UU- møde finder vi en dato til december.  

• Skrabelodder status 
Der er så småt gang i at finde flotte præmier, men der skal sættes en spurt ind.  
Ungdomsudvalget har flere forespørgsler ude. Alle mand følger op.  

              

• Bambusa status 
Forudbestillinger modtages fra holdene senest 10/10 – levering uge 43, salg uge 44+45 
Events laves så de er klar til når salget skydes i gang.  

 

• Døm selv projektet 
Døm-selv kursus er blevet afholdt og der var 14 deltagere ☺ Alle 14 har meldt sig til Rødby og indgår nu 
i korpset af døm-selvdommer. Fløjter og kort er udleveret og t-shirts er bestilt.  
Der mangler at blive bestilt roll-ups som skal stilles i hallerne når der er døm-selv kampe – Maria laver 
et udkast.  
Dejligt med stor opbakning – de første kampe er afviklet med stor ros fra trænerne.  

 

 

 

 



• Det Grønne Hjørne 
Vi savner de lidt ældre spillere i Det Grønne hjørne – især U15/U17d til herrekampene til at bakke 
herrerne op. Hvad skal der til for at få gang i Det grønne hjørne? Hjælp til Anders A. til at sætte fut i Det 
grønne hjørne. Måske Anja Fog vil prøve at arrangere Det Grønne Hjørne til 2 damekampe i løbet af 
sæsonen. Vi opfordrer holdene til at lave nogle hold-events og tage samlet ud og se håndbold.  

• Trænermøde evaluering 
Punkt videreføres til næste gang (skal først på) 
 

• Strategidag opfølgning 
Punkt videreføres til næste gang (skal først på) 
 

• Lundaspelan ☺ 
Der er tilmeldt 22 hold – ca. 250 deltagere (inkl. trænere) – events er lavet og managers har fået besked 
på at sende ud. Vigtigt event sendes ud til spillerne nu. Sidste frist for betaling er 31/10-22. 
 

• Overdragelse af Jans opgaver i UU 
Mailboxene uu@ + sponsor@ viderestilles til info-mailen 
VIP-invitationer sendes fremover til info@tms-ungdom.dk. 
Plandisc (Årshjul) – Jan vedligeholder årshjulet, UU kan sende ændringer til Jan (årshjulet gennemgås 
inden næste møde for rettelser) 
Holdene skal være bedre til at sende nyheder ind til hjemmesiden (billeder kombineret med en god 
tekst) – gøre opmærksom på at alle kan sende ind.  
 
Klubdragten som vi vedtog sidst, kan ikke leveres i børnestørrelse (overdelen) før november. Sort kan 
ikke leveres pt – Jan forhører sig hos Sportmaster/Select. Alternativt bestilles SPAIN trainingssweat ½ 
zip i navy 
Tøj med tryk sælges på hjemmesiden (alt der skal tryk på) – spillertøj/klubdragt/træningstrøje. 
Strømper/bolde osv. sælges på via Sportmaster.  

 
 

• Evt. (bordet rundt) 
- Ole – ny sponsor, MAX Burger, i samarbejde med TMS A/S. 
- Anja W – forslag om TV i cafeteriet, lave fællesspisninger. Lumagica – der er sendt dage ud til 

de forskellige hold. Der er rundvisning for tovholderne. Ekstra træningstid til U10D/U9P+D om 
tirsdagen. Har snakket med Lis fra Lykkeliga om spiller der evt. kunne overgå til årgang.   

- Lisbeth -  
- Maria –U13D tid lørdag bruges ikke (kun kampe en gang i mellem – U4 vil gerne have den)  

Jan opretter de nye medlemmer til UU (klubmodul) Thøger og Anja skal oprette profil i 
Klubmodul. 

 
 
Næste møde 8/11 – Maria indkalder. 
 

mailto:info@tms-ungdom.dk

