
 

 

UU møde 7. februar 2022 kl. 17.00-21.00 

 

Referat 

 

 

Deltagere:  

Anja 
Jan 
Lisbeth 
Maria 
Karina H 

 

Afbud: Ole + Karina K 

 

Gæst: 

 Henrik Rødby 



Årshjul:  

Planlægning mikroafslutning – DGI afslutningsstævne. Vi har valgt ikke at byde ind på dette i år.  
Opstart/invitation til (Fornis) Cup? Måske Alpi Cup, Skal vi afholde det? Vi holder den stand-by, Ole skal 
afklare til næste møde.  
Halfordelingsmøde – der er ansøgt om tider, halfordelingsmøde afholdes i foråret.  
Grønne tråd ajour – kommer længere nede.  
Planlægningsmøde Håndboldskole – Sportmaster har fået til opgave at se om de kan skaffe t-
shirts/bolde til en god pris som vi kan tilbyde som tøjpakke. Så snart de vender retur kan vi komme i 
gang med tilmelding.  
Planlægningsmøde Ungdomsafslutning – Der skal holdes sæsonafslutning når nu vi kan. Anja (event) 
starter forældregruppen op. Afslutningen skal være en hverdag. De sportslige ansvarlige udarbejder 
kriterier for årets komet/spiller/fidus – Afslutning for børne- og ungdomsholdene bliver 28/4-22  
Konfirmationsgaver – Det bliver givet korte strømper fra Select – Maria sender besked til managers 
Tilmelding påske Cup – invitationer er sendt ud 

 
 

• Opfølgning på snakken om døm-selv dommere. Der er rigtig mange døm-selv kampe – helt op til 
U13B, mange flere end vi har dommere til og det er et stort problem. Der er nogle af de unge 
dommere der har oplevet negative tilråb fra forældrene. Det er svært at undgå at der er folk der 
brokker sig under kampe, men vi skal opdrage vores egne forældre fra start til at man respekterer 
dommerne. Det skal med på opstartsmøderne fra de små årgange. Slagelse Håndbold har udviklet et 
koncept for at få flere unge døm-selv dommere, som vi rigtig gerne vil gøre mere om. Rødby tager 
fat i Slagelse Håndbold for at høre mere. Fra næste sæson skal man selv finde døm-selv dommere 
hvis kampen lægges i hverdage. 
 

• Skrabelodder – resten. Udestående lodder skal retur eller afregnes jf. spillemyndighederne. Der 
skrives ud i træner/manager gruppen om at betaling/returneringsfristen er rykket til 20/2, derefter 
modregnes resten i holdkassen. Vi skal genoverveje om vores beslutning om at tage betaling for 
lodder ved indmeldelse skal effektueres. Netto overskud 145.000 
 

• Håndboldskole i eget regi. Vi forventer at sende tilmelding ud i denne uge, hvis Sportmaster vender 
retur med pris på tøjpakke. David Grandahl har meddelt at han gerne vil stå for det igen i år.  
 

• Børnefestival 11/6 – Vi er blevet forespurgt om vi vil have hal C – det er U13 årgangen der er 
ansvarlig for dette, Anja sender reminder til dem. Maria kontakter HRØ for at låne Trille/Trolle 
maskotterne og rekvisitter.  
 

• Sponsorudvalg – møde mellem A/S og Foreningen er flyttet til 21/2. Indtil da ved vi ikke hvilke 
pladser der er ledige på ungdommens tøj. Der skal allerede nu folk i gang med at lægge følere ud ift. 
sponsorater til næste sæson. Det er hos de større virksomheder eller sponsorer med personlige 
relationer vi skal ud at finde tøjsponsorer. Hvert hold skal skaffe min. 15.000 + moms fordelt på max 
3 sponsorer for at få gratis spillertøj, hvis ikke de kan det er tøjet egenbetaling. Punktet gentages 
næste gang.  
 

• Trænerkabale – der mangler cheftræner til kommende U11P, cheftræner til U9 drenge + diverse 
trænere/hjælpetrænere.  
 

• Select kollektion – er gennemgået  
 



• Sponsoraftaler 22/23 – det rykkes til næste møde 
 

• Dame1 kamp TMS – Bjerringbro 26. feb. Meldes ud i træner/managergruppen om at støtte op om 
kampen.  
 

• Feedback på Den Grønne Tråd – der er ikke kommet noget feed back efter den er udsendt til 
trænerne. Trænerkomsammen hos Ole d. 20/5 skal meldes ud i trænergruppen og der bliver 
trænerne bedt om at komme med feed-back. Den Grønne Tråd medsendes når der sendes 
trænerkontrakter ud for kommende sæson 
 

• Foreningernes Gallaaften 10/3. Vi er inviteret med 2 personer. Hvem kan deltage?  
 

• Evt. (bordet rundt) 
- Ole 
- Anja – kampdag 3. april sættes i gang  
- Jan – månedens spiller: det skal trækkes ud af trænerne hvem de indstiller, derfor droppes 

dette.  
- Karina K 
- Karina H 
- Lisbeth 
- Maria   

 
 
Næste møde tirsdag 1/3 (møderum 2+3 er allerede booket) – Maria indkalder  


