
UU-møde den 4. maj 2020.  
OA, JBR, BS, AW, ATP - afbud KK 
 
Covid-19 opdatering:  
 

• Covid-19 naturligvis en stor udfordring. Ødelagt sæsonafslutning og vanskelig opstart. 
Kommunikation en udfordring. Vi følger DHF’s anbefalinger og starter først op, når der 
gives grønt lys. 

 

• Ansøgningspulje og fonde ansøges via kontoret 
 

Støt TMS ungdom: 
 

• Vi har på nuværende tidspunkt fået 36.500 kr. Fantastisk opbakning fra alle, herunder 
forældre, spillere, bedsteforældre m.m. Tusind tak for det. 

 

• Vidste du, at du kan donere penge til klubben via OK-Benzinkort og Sportsmaster 
kundeklub? Måske det skal på vores facebook-side i løbet af sommeren. 

 
Håndboldskolen kan desværre ikke afholdes i efterårsferien, og sidst i sommerferien tror vi ikke på 
er en mulighed. Den udskydes til år 2021. 
 
Vi håber på at Forni’s cup i slut august 2020 stadig kan afholdes. 
 
Vi arbejder på en ung træneruddannelse i efterårsferien i DHF-regi. BS undersøger sagen. 
 
Vi har fået en henvendelse fra Zulu HK om en hold-kamp. Vi har besluttet at lægge energien i 
andre opgaver, der kan støtte klubben bedre. 
 
Sponsorater til pokaler. BS undersøger mulighederne. 
 
Tilmelding sæsonopstart 20/21 er udskudt til 17/5 kl. 12.00 - på grund af hal-fordeling. 24/5 åbnes 
for nye medlemmer. 
 
Der udsendes mail til alle gamle medlemmer, hvor der opfordres til at tilmelde sig hurtigst muligt 
og trøjenummeret er deres indtil 1/7 - hvor det nulstilles, hvis man ikke har betalt. 
 
OA har afholdt informations- og halfordelingsmøde med Børnetrænerne. Et positivt møde med 
god dialog og sparring om kommende sæson, hvor der grundet pladsmangel bliver brug for mere 
samtræning – også samtræning på tværs af køn. 
 
OA afholder et tilsvarende møde med ungdomstrænerne 5. maj. 
 
Vi arbejder intens på at få mere hal-tid til alle vores medlemmer - nye som gamle. Christian 
Nygaard og Karina Heegaard tager aktivt del i halfordeling (mere hal-tid). 



Velkomstfolder opdateres af ATP eller kontoret, senest 17/5. 
 
Efterskolekontingent: 200 kr. hvis du ikke spiller kampe (bruger spillercertifikat) og fuldt 
kontingent, hvis spillercertifikat bruges i TMS. Vores kontakt med efterskoleelever er blevet 
markant forbedret. Det skal vi fortsætte med. 
 
IKA – IKA elever betaler i første omgang fuldt kontingent ved tilmelding.  ½ kontingent indbetales 
på spillerens shop-konto i TMS, hvis spilleren fortsat er aktiv på IKA den 1. januar 2021. Beløbet 
kan bruges til betaling af stævner, kontingent eller køb i shoppen. 
 
Vi har behandlet en henvendelse fra en skadet U13 Pige (længere skades-periode). Vi finder en 
løsning således at spilleren fortsat kan være tilknyttet TMS. 
 
Alle tilbydes at tage til Næstved Cup 18-20/9 og alle kan selv vælge at tage til invitationsstævner. 
Kontoret tager sig af tilmelding og koordinering. 
 
Alle deltager i følgende stævner i sæsonen 20/21: 
Lundaspelen  
Vejle Påskecup  
Stjernen påskecup 
 
Årsafslutning: Der tages stilling til setup, når vi kender regeringens udspil efter 10/5. 
Der er p.t. 2 muligheder, men sikkert ingen stor afslutningsfest. Vi tager et Skype-møde mandag 
den 11/5 kl. 20-21 med planlægning. 
 
Støtteplakat fra Byplakat undersøges nærmere af JBR 
Vores TMS-gin skal fortsat køre. JBR søger opdatering af hvordan salget har været. 
 
Børneattester klarer TMS-kontoret 
 
Opstartsmøder - forhåbentlig august i forbindelse med opstart efter sommerferien. 
 
Estimat for resultat 2019/2020 samt Budget 2020/2021 gennemgås på næste møde. 
 
Rekrutteringsfolder udskydes til efter sommerferien når vi ved hvilke årgange den skal målrettes. 
 
BS gav opdatering på sponsorater til de nye klub-trøjer. Der er flere tilkendegivelser om 
sponsorstøtte. Vi skal have lukke nogle sponsoraftaler nu og faktureret inden 30/6. 
 
 
 
  


