
 

 

UU møde 7. december 2021 kl. 17.00-21.00 

 

 

 

 

Referat: 

 

Deltagere:  

Ole 
Karina K 
Jan 
Karina H 
Maria 
 

Afbud: Lisbeth + Anja 



 
Årshjul:  
Opdater årshjul til næste år – hjulet rettes til løbende 
Forhåndsbestilling af tøj – afventer løsning på tøjleverance 
Turneringsplanlægning 2. halvdel – kommer nedenunder 
Hjemmeside Lund – udgår da deltagelse er annulleret 
Sponsorjulehilsen – kommer nedenfor  
Samtaler trænere næste sæson – er gået i gang.  
Planlægning håndboldskole – der er søgt haller, overvejelser omkring overnatning, det kræver nogle 
flere hænder. Trænernes tilbagemeldinger var at det var en lettelse at der ikke var overnatning. 
Overvejelser omkring at køre det udenom DHF 
Forhåndstilmelding påskestævner er sendt ud.  

 
 

• Tilmelding Håndboldskole 2022 – på næste UU-møde afgør vi om hvorvidt vi holder håndboldskole i 
DHF-regi eller i eget regi.  
 

• Påsætning af kampe 2. halvdel (17/12 – 21/12). Karina spørger Alnor og Mette om de vil foretage 
kamppåsætningen for 2. halvdel af sæsonen  
 

• Tøj – Afventer afklaring i forhold til Salming og deres problemer med at leverer. TMS A/S og dame 
elite er ligeledes indover. 
 

• Juleafslutning 18/12? 
Vi aftaler at den fælles juleafslutning i år aflyses set i lyset af det stigende smittetryk. Der opfordres 
til, at der laves noget julehygge ude på holdene.  
 

• Lund/hal tid mellem jul og nytår 
Vi kan få 27/12 fra 08.00-16.00 – hal A + B (B minus harpiks) 
Der lægges et opslag ud på træner gruppen, om man ønsker tider, herefter fordeles de. 
 

• Skrabelodder – der er stille og roligt kommet godt gang i salget.  
Der er lagt 100 skrabelodder op i Sportmaster, som sælges som til/fra kort 
 

• Sponsorudvalg. 
Søren Blum (Dame afd.) indkalder til fællesmøde med A/S i januar. Derudover startes der i det nye 
år op i en sponsorgruppe i Ungdommen, hvor 1 fra hver årgang skal være en del af et 
sponsorudvalg. Punktet kommer på til næste UU-møde, hvor der bruges mere tid på planlægningen 
heraf. Sponsormøde indkaldes til 25/1. 
 

• Julehilsen Facebook – som sidste år skal der laves en fælles julehilsen 
U4 + U9P laver fælles på lørdag + U17D det sørger Jan for 
 

• Holdfordeling 2022/2023 
Kommende U10 (årgang 2012) er pt kun 7 spillere på både drenge + pigesiden – evt. dobbeltårgang 
med kommende U11. Mest tilhænger af at lave dobbeltårgang med U11. Akut trænermangel på u1 
drenge pr. 1.1.22) 
 



• Den Grønne Tråd: Jan fremsender den endelige udgave inden næste møde og så vi kan få den 
godkendt.  
 
 

• Evt. (bordet rundt) 
- Ole – På strategimøde er der snakket om samarbejdet med TMS A/S i forhold til fastholdelse 

af talenter nede fra U15/17D (efterskoleelever). Der er afholdt teamsmøde med Ian Marco og 
Dennis A/S og der er blevet lyttet godt.  

- Jan -  
- Karina K – Godt styr på lysfestivalen. Har været en tur forbi en drengetræning i 

Bengerdshallen 
- Karina H – savner en fysisk træner – det arbejdes der på 
- Maria -  

 
 
Næste møde 11/1 – Maria indkalder  


