
 

 

UU møde 7. juni 2022 kl. 17.00-19.00 (online) 

 

 

Referat: 

 

Deltagere:  

Ole 
Anja 
Jan  
Lisbeth 
Maria 
Karina K 
Karina H 
 

 

 



Årshjul:  

Budget/regnskab – er i proces sammen med Winni frem til generalforsamlingen. Endeligt regnskab 
foreligger efter sommerferien 
Håndboldskole opfølgning og drejebog – Vi kører uden overnatning og derfor skal drejebogen opdateres, 
hvis vi vil fortsætte konceptet uden overnatning. Vi revurderer om vi skal ty til DHF løsningen igen efter 
denne håndboldskole.  
Håndboldskole planlægningsmøde – kommer længere nede.  
Budget opstart – 22/23 budgettet startes op.  
Forhåndsbestilling af tøj – der er forhåndsbestilt hos Sportmaster. Web-portal er ikke klar endnu. Der 
bestilles hos Sportmaster/Select.  
Opstartsstævner – Næstved Cup – der er tilmeldt hold – event laves inden sommerferien, med betaling lige 
efter sommerferien.  
Søg tilskud fra Håndboldvenner – kommer længere nede.  
 

• Valg af klubdragt 
Der kan først leveres klubdragter fra september, men de kan godt bestilles nu. Vi satser på Hoodie 
Oxford (grå hætte) og sweat pants Oxford i sort.  
 

• Ny dato strategidag – 8/8 kl. 16.00-20.00 – Maria indkalder 
Pt. har vi ikke tilstrækkeligt tid til at udvikle det sportslige setup i klubben. Tiden går meget med 
praktik/opfølgning/afvikling. 
Vi skal forventningsafstemme – hvad er det vi vil i klubben – vi skal have løftet det sportslige niveau 
yderligere. Der holdes møde med de sportslige ansvarlige.  
Vi skal samles for at få overblik hvilke over opgaver og mennesker der er til at udføre dem.  

 

• Manglende trænere. 
Der er møde med en evt. kommende U15P træner senere i dag. Mads der var omkring U15P sidste år er 
forespurgt – er ikke afvisende.   
U13 piger – der mangler akut en cheftræner. Det er et kæmpe problem. Der bliver gjort alt hvad vi kan 
for at finde en – alle bedes forhøre i deres netværk!!   

 

• Døm-selv dommere. 
Fritz vil gerne være med til at lave et døm selv-træner kursus efter sommerferien. Kursus afholdes i 
august. Henrik Tesgaard/Fritz vender retur med dato. Heinz Boss har meldt sig som døm-selvdommer + 
en U9P forælder – kontakt detaljer er sendt til Henrik Tesgaard, der tager en runde på U15-19 for at 
reklamere for ”tjansen”  

 

• Håndboldvennerne i Foreningsregi 
Håndboldvennerne skal fortsætte som Håndboldvennerne – dog med ny bestyrelse knyttet til 
foreningen. Henrik Tesgaard vil gerne fortsætte – evt. også Jesper Kristiansen. Winni/Clara (damerne) 
og et par stykker fra UU bør også indgå i den nye bestyrelse. Aktiviteter skal ligge ude i aktivitetsudvalg. 
Nogle af de eksisterende fra Håndboldvennerne fortsætter med at finde tombola gaver. Af de ”store” 
ting er der Ringstedmessen og målaktier. Generalforsamling i juni 15/6-22. Ole og Anja deltager. Ole og 
Anja stiller op til bestyrelsen fra UU 

 

• Status Håndboldskole/Ringsted Cup 
Der har været møde mellem de ansvarlige. Der er 103 tilmeldte + 11 trænere. Der er booket 4 haller  
Bengerdshallen + Ringsted Sportcenter. Der er kontakt til herrerne der stiller med nogle spillere hver 



dag – derudover Ian og måske Marc. Fra damerne kommer der også spillere. Der er ønske om en 
boldtrampolin + oppustelige forsvarsspillere. Der vil være UV bane –  
Maria har skrevet til Rema1000, Kasernen ang. sponsorat af frugt/juice/muslibarer. Sydbank stiller op 
med is fra Is bilen.  
 
Ringsted Cup 
Haller + dommere + overnatning er på plads men der mangler hold. Deadline for at finde hold er 15/6. 
Evt. lave træningsweekend for egne hold hvis ikke der kan findes modstandere 
 

• Evt. (bordet rundt) 
- Ole 
- Anja 
- Jan – vedr. holdbestillingerr. 20% af sponsorater går til klubben  
- Karina H 
- Lisbeth 
- Maria 2 sæsonkort pr. sponsor (pt. 14). Laves på efterbevillig. (Aspendos) 

 
 
 
Næste møde 29/8 fysisk fra 17-21 (Tesgaard/Jesper/Hedemand inviteres) – Maria indkalder  


