
 

UU møde 5. december 2022 kl. 17.00-21.00  

 

 

 

 

Referat 

 

Deltagere:  

Ole 
Thøger 
Anja W (afbud) 
Anja F 
Lisbeth 
Karina K 
Maria 
 
 
 
 
 



Års hjul:  

Se udklip: 

Turneringsplanlægning – 2. Halvdel kampplanlægning laves inden jul 

Sponsorjulehilsen – holdene opfordres til at sende sponsorer en julehilsen. Damerne laver evt. en hilsen 
sammen med Jan – Anja koordinerer med Jan. Fælles julehilsen (video) laves med herrer/damer/ungdom 

Samtaler trænere næste sæson – der er fuld gang i at indgå aftaler til kommende sæson. Der kommer mere 
under mødet med de sportslige ansvarlige.  

Planlægning håndboldskole – kommer nedenunder.  

Hjemmeside Lund – alle kampe på hjemmesiden som tidligere.  

Holdtilmelding U9-U17 – Sundahl har styr på det. 

Forhåndstilmelding påskestævner – er sendt ud. 

 

• Gennemgang af opdateret årshjul samt fordeling af opgaver 
Vi aftalte at vi sætter et fast punkt på agendaen hvor næste måneds/måneders punkter gennemgås og 
opgaver uddelegeres.  
Januar:  
Fonds ansøgninger: Vi skal søge fonde i januar og følgende fonde søges: 
Nordeafonden (døm selv) (Ole) 
Glunz/Jensen (Maria) 
Sparekassen – Lisbeth tjekker op 
Trelleborg  
Lions – Karina tjekker op 
Træneraftaler ny sæson – de sportslige ansvarlige er godt i gang med at få trænerkabalen til at gå op. 
Rigtig godt at vi er kommet tidligere i gang med denne vigtige opgave. Kontoret laver kontrakter når 
der er indgået aftaler.  
Statusmøde Select – der er planlagt møde 19/12 - Ungdommen deltager med Jan Rømer. 
Døm selv plan 2. halvdel – Rødby vil gerne af med tjansen som koordinator for døm-selv dommerne. 
Han forhører sig hos Fritz, om det er en opgave, han kan påtage sig. Det kører godt med de nye unge 
dommere – der er ca. 10 aktive døm-selv dommere. Der er fedt at projektet er lykkedes.  
Opret håndboldskole i DHF - Sundahl 
Medlemsregistrering CFR – Jan 
Opdatering sponsorkatalog (tilføjes) 
Februar  
Planlægning mikroafslutningsstævne:  Anja W følger op med DIF. Da vi godt kunne tænke os at afholde 
et afslutningsstævne for de mindste hvor vores døm-selvdommere var med.  
Den Grønne Tråd: de sportslige ansvarlige opdaterer den løbende – Der skal være sammenhæng 
mellem hvad der foregår i Ungdommen og hvad der forventes i seniorafdelingen 
Planlægningsmøde håndboldskole:  
Planlægningsmøde ungdomsafslutning:  
Konfirmationsgave: kontor 
Eventtilmelding påskestævne 
Halfordeling 
 
 



 

• Strategidag opfølgning v. Ole 
Fokus på elitesamarbejdet i endnu tættere samarbejde med TMS A/S og dame senior. Øget fokus på 
”den hele klub”, sammenholdet på tværs Dameelite – ungdom – TMS A/S. Fællesskabsfølelsen som en 
naturlig del af at være en del af TMS.  
 

• Agenda til Fællesmøde A/S 11/1-23 16.30. v. Ole 
Invitation – Ole laver udkast til invitation. Maria sender den ud til deltagerne:  
Marc, Jens, Ian, Dennis/Trine, Tomas, Claus, Dan, Winni + UU, sportslige ansvarlige  
Agenda en til mødet løbes igennem. Mødelokale 2+3 er booket til mødet.  

 

• Håndboldskole 2023 – uge 26 
DHF eller eget regi? 
David Grandahl overvejer om han er en del af det. Vi håber ☺ 
Vil gerne have det i DHF-regi, det var minimalt hvad vi fik ud af at lave det i eget regi. Med DHF får vi 
bredt budskabet mere ud. Men vi skal være sikker på at vi har en koordinator. Overvejelser omkring om 
det kun skal være til og med årgang U13 – og evt. ikke hele ugen. Uanset hvad skal det ikke være med 
overnatning. 
 

• Besøg af de sportsligt ansvarlige fra 19.30  
Agenda:  
 
Update fra holdene: 
Sportslige resultater 
U15/17D: Fine resultater hele vejen rundt. U15D’s samtræning med damerne fungerede ikke. U17D er 
suveræne denne sæson, der er kommet flere spillere udefra.   
U15/17P: 2 nye trænere på U15 kom til ved sæsonstart. Det har fungeret fint.  
U7-13D/P: Det går fint i børneafdelingen. Det ”små-støj” der er, bliver taget i opløbet 
Trænerkabale 2023/2024: 
U15/17D: En del aftaler er på plads og de sidste forventes der snarlig afklaring på..  
U15/17P: Cheftræner på U15P er på plads. U17/19P team er på plads. Vil gerne præsentere U15/17/19 
trænerteam snarest muligt.   
U7-13D/P: Der er styr på U7 trænerne til næste sæson, U9P er der også styr på. U11P trænere er i 
tænkeboks. U13P cheftræner er ikke afvisende for at tage en sæson mere. U9D mangler træner. U11D 
er der trænere til. U13D mangler at komme på plads.  
 
Når der skal kigges på træningstider til næste sæson, vil det være godt at de sportslige ansvarlige er 
med indover.  
Lave pladsspecifik træning på tværs af køn og årgange – evt. med herre 1/dame 1 spillere.  
 

• Evt. (bordet rundt) 
- Ole 
- Anja W 
- Lisbeth 
- Thøger 
- Anja F 
- Karina – Lumagica: de frivillige bliver sendt hjem før tid.  
- Maria  

Næste møde 9/1-23 online – Maria indkalder 


