
Ungdomsudvalgsmøde 5. oktober 2020 

 

Referat: 

 

Bordet rundt: 

• Ole: 

- Ole bød velkommen til Maria fra TMS-kontoret som fremadrettet deltager i UU-møder 

som sekretær. Hendes rolle til UU-møderne er at være bindeled mellem kontor og UU, 

og komme med inputs til hvad hun oplever i hverdagen ift. udfordringer og ideer.  

 

- Generalforsamling.  

Den nyligt afholdte generalforsamling (24/9-20) forløb som den skulle. Formanden 

aflagde beretning og regnskab/budget blev godkendt. Det blev desuden besluttet at 

hæve kontingentet med DKK 50 for alle hold til den kommende sæson. Der er skrevet 

referat som er sendt til UU. Det er væsentligt at understrege, at der virkelig mangler et 

medlem til UU, som skal være med til at forme og udvikle vores børneafdeling. Der skal 

laves en ”jobbeskrivelse” i samarbejde med rette vedkommende så det tydeligt 

fremstår, hvad det er for opgaver den pågældende person skal varetage. UU vil aktivt 

spørge relevante personer til stillingen. Vigtigt at få lavet en guideline for de små 

årgange. 

 

- Trænere: 

Ole tager et par trivselssamtaler med forskellige trænere.  

 

• Anja: 

- Lysfestival status: 

Alle managers har fået besked om at besætte alle uddelte vagter, der er ikke kommet 

tilbagemeldinger om, at der skulle være hold, der ikke kan besætte deres vagt, så 

derfor antages det at dette kan løses. Damerne deltager også i vagtordningen, og deres 

bidrag går direkte i klubkassen. Andre årgange skal kunne få lov til at byde ind på 

ubesatte vagter. Kontrakten med Lumiere skal rettes til således at TMS ikke kan gøres 

ansvarlig for evt. spild mm. 

Vi vil derudover forlange, at de boder vi skal stå i skal corona sikres med plexiglas, 

håndsprit, mundbind og handsker.  

 

- Amager Event.  

Vi er blevet forespurgt om vi kan stille med ca. 50 frivillige til 24 timer mudrace d. 19-

20/6-21 på Amager. Opgaverne består i at udlevere mad til 700 personer.  



Safety: holde øje med sejlere. Hospitalit: oprydning/praktisk hjælp. UU vurderer at det 

ikke er en opgave som er noget for Ungdomsafdelingen.  

 

• Karina: 

- Lægger sine ressourcer i UU til Anja og events, da der er mange væsentlige events i 

løbet af en sæson. 

 

• Brian: 

- Ungtrænerkonceptet: 

Det går fint fremad og der er positiv interesse. Der er 8 nye ungtrænere i gruppen, så 

samlet set har vi 15 stks ”ungtrænere/hjælpetrænere” i klubben, som på sigt skal ind 

under vores ungtræneruddannelse. Det er vigtigt at holde de unge mennesker ”til 

ilden” så vi også har dem de kommende sæsoner. Der laves først kontrakter til dem når 

de har deltaget i træningerne nogle gange og de udviser dedikation. Brian og Jeppe B. 

følger op på dette og giver besked til Ole, når der skal laves kontrakter. 

Hjælpetrænerne på kontrakt får 2 trænings t-shirts. Kontrakter laves fra U15 og 

opefter. Jeppe B. inviteres til UU møde for nærmere info omkring selve 

uddannelsesdelen. Et spændende projekt for klubben som vi forventer os meget af. 

 

- Sponsorer: 

Der er ikke blevet fulgt op på sponsorer siden sidste UU-møde. 

 

• Jan: 

- Status tøj/Sportmaster 

Pt. er der 150 udestående ordrer – Forventning er at der kommer tøj slut denne uge.  

Den nye mand hos Sportmaster, Mads, kæmper med at få struktur i butikken.  

 

Status Lundaspelen: 

- Lundaspelen blev definitivt aflyst for udenlandske hold 06.10.20. Der er kommet 

forespørgsel fra trænergruppen om klubben arbejder på et alternativ. UU fastholder 

beslutningen om ikke at deltage i andre julestævner. Vi koncentrerer os om at få 

afviklet den hjemlige turnering uden aflysninger, derfor deltager TMS hold ikke til 

juleturnering hverken på fælles eller individuel basis. 

 

Udstyr U13P: 

Vi har behandlet henvendelse fra U13P vedr. forespørgsel mht. indkøb af rekvisitter.  

 

 



Skrabelodder – Corona 

Præmierne bliver fornyet, der er allerede samlet gode gevinster ind. Vi vil gerne have en attraktiv 

hovedgevinst. 

I år er det endnu mere vigtigt at få solgt alle skrabelodder, da vi mangler en del indtægter fra 

aflyste arrangementer. Lodderne kan sælges på mange måder, via Facebook, opstilling ved 

butikker osv. Lodderne sælges for 25,- stk – holdet får 5,- retur pr. lod forudsat at ALLE lodder er 

solgt på årgangen.  

 

Turneringsopstart – Corona? 

Maria udarbejder et kortfattet skriv vedr. retningslinjerne for afvikling af turneringskampe, som 

samtlige hold er ansvarlige for, bliver overholdt. Det er særdeles vigtigt at alle overholder de 

udstukne retningslinjer, så vi kan bevare muligheden for afvikling af turneringen. 

Der indkøbes håndsprit som skal stå ved dommerbordet.  

 

Håndboldskole: 

Det undersøges om vi fremadrettet skal afholde håndboldskolen i uge 42 - 2021 bla. pga. 

udfordringer med lokaler 

 

Juleafslutning 2020 afholdes lokalt på holdene under hensyntagen af Corona. Der bliver desværre 

ikke fælles juleafslutning i år. Øv! 

 

Næste UUmøde er 2/11 kl. 17-21  

 


