
 

 

UU møde 7. september 2021 kl. 17.00-21.00 

 

 

 

Referat  

      Deltagere:  

Ole 
Anja 
Karina 
Jan 
Maria 
Karina 
Lisbeth 
 

 
 
 
 



Årshjul:  
Procedure for månedens spiller: U15-17 d/p + U19P: Hoodie som uddeles på eget hold.  
Vagtplan ”Det Grønne Hjørne”: Anders A står for det.   
Evaluering Håndboldskole: Med/uden overnatning. Overveje om det fremadrettet skal være uden 
overnatning. Der indkaldes til pizza/evaluering, Anja sætter David i gang.   
Turneringsplanlægning 1. halvdel: Alnor/Mette Tesgaard tager opgaven.  
Sponsoropkrævning: 1 sponsor er sprunget fra, ellers er der sendt opkrævninger.  
Ansøgning om kampdag: Anja har sendt besked til HRØ 
Skrabelodder: Kommer længere nede.  
Døm selv kampe: Henrik Rødby står for det.  
Holdtilmelding U9/17 + U19P: Henrik Sundahl står for tilmelding. Alle drengehold er i bedste række. 
U19P + U17P er inviteret til runde 2 – U15P i bedste række. Generelt fine resultater. 
Holdtilmelding bredde: Dame 2 i 3. div bliver en kombination af dame 1 og U19P spillere. Herre 3 er 
flyttet til kvalrækken. 5-a-side er ”eksploderet” i medlemmer – de sidste skal dog lige have betalt 
kontingent. 
 

 

• Repræsentantskabsmøde i Ringsted Idrætsunion – Jan deltager – tilmelder sig selv 
 

• Covid vaccine: Opfordre til at blive vaccineret (alternativt løbende test). Der hænges plakater op og 
lægges opslag på hjemmeside/Facebook.  
 

• U7 årgangen: Er for spinkel i forhold i forhold til den ældste gruppe. Det er et problem, da der er for 
få at rykke op til næste. Det skal der fokus på resten af sæsonen. Næste sæson skal begge haller i 
gang samtidig til U7, så der er plads til alle. Ventelister duer ikke!   
 

• Ledig hal tid tirsdag (målmandstræning??) Herre drenge ansvarlige vil tage snak med Bols. 
 

• Status ”Den Grønne Tråd” – er ved at være færdig. Inddrage trænere i endelige resultat ved 
træner/grill komsammen.  
 

• Agenda træner/manager møde 24/9-21 ”Formanden griller”: 
Gennemgang af processen om ”Den grønne Tråd” – 3-4 spørgsmål lægges ud til trænerne som 
samles ind til efterfølgende gennemgang.  
Feedback på sponsorkatalog + sponsorarbejde 
”Rigets tilstand” ved Ole A.  
Gennemgang af udfærdigelse af skattefri-godtgørelse v. Winni Wollesen  
Der skal være 30-40 tilmeldte før arrangementet gennemføres.  
 

• Lysfestival v. Anja 
Der er uddelt flyers (U15P) 
Der er lavet en vagtplan, som Anja sender ud i træner/ledergruppen  
 

• Bambusa – status. Der sendes en reminder til dem der ikke har meldt ind på antal familiepakker, 
afhentning af sokker bliver 16/9 med salg efterfølgende 14 dage. Flere årgange har allerede meldt 
positivt ind. Sådan! Der er både penge til klubben og holdkassen at gå efter.  
 
 
 



• Skrabelodder – timing og præmier 
Der skal til at findes præmier. Jan tager fat i DagliBrugsen. Maria tager fat i MovieHouse, Smag 
Duften. Der skal være styr på præmier til næste møde og der skal tænkes i nyt. 
 

• Foreningernes Gallaaften 2021 – 7/10-21 
Vi er inviteret til foreningernes gallaaften, den lægges ud i træner/managergruppen om der er nogle 
der vil deltage og repræsentere klubben.   
 

• Generalforsamling obs ny dato 30.09.21 – indkaldelse er sendt til medlemmer på mail.   
 

• Evt. (bordet rundt) 
- Ole – opfølgning på besøg fra Håndboldvennerne fra sidste møde. Foreningen har modtaget 

dkk 10.000 fra Nordea Fonden. Herligt☺. Lis fra Lykkeliga inviteres til næste UU møde.  
- Anja 
- Jan – kæmper med Salming – pt. uvist hvornår tøjet lander. Det er altså bare ØV! 
- Maria 
- Karina 
- Karina – Ungtrænerne gør det godt – vi skal anerkende det gode arbejde der gøres fra de unge 

mennesker. En god tendens og udvikling i klubben.   
- Lisbeth 

 
 
Næste møde 5/10– Maria indkalder (Lis, Lykkeliga inviteres) 


