
 

 

UU møde 8. november 2022 kl. 17.00-21.00  

 

 

 

Referat:  

Deltagere:  

Ole 
Thøger 
Anja W 
Anja F 
Lisbeth 
Karina K 
Maria 
 
 
 



Års hjul:  

Se udklip  

Foto til sponsorer – bliver taget til kampdag 

Info til trænere om julefrokost: Der er ikke planlagt julefrokost for trænere. Hellere fortsætte med de gode 
træner-leder møder med faglig dialog og socialt samvær. 

Skrabelodder er bestilt – 7000 lodder lander slut november. I modsætning til ”frivilligheden” omkring 
Bambusa er der anderledes forventning om udsolgt hele vejen rundt.  

 

• Trænermøde evaluering 
Der er kommet gode tilbagemeldinger fra flere af trænerne – det er rigtig godt at sidde i mindre 
grupper og tale sammen på tværs. Godt for de nye trænere og managers at få sat ansigter på de andre 
trænere. Det er et tiltag vi skal blive ved med. Det er rigtig godt at høre tingene fra mange forskellige 
vinkler. Godt med både det faglige blandet med det sociale.  
 

• Strategidag opfølgning v. Ole – flyttes til næste gang, da flere punkter vil være noget der skal med på 
fællesmøde med A/S 
 

• Fællesmøde A/S – fastsættelse af dato v. Ole 
Vi vil gerne starte på en frisk med de nye ansigter i TMS A/S. Vi inviterer til positiv ”rundbords-snak” om 
hvordan får vi lavet det bedste samarbejde.  
Ole laver udkast til agenda – forslag om 11/1-23. Maria sender forespørgsel til Ian – Ole sender 
endelig invitation 
 

• Foto af nye medlemmer af UU til hjemmeside + Facebook samt rollefordeling. 
Thøger tager næstformandsposten. Anja Fog koordinator ungdom/damesenior UU 
Karina H + Jan fjernes under Ungdomsudvalg. 
Jan tager billede lørdag? Ole skriver tekst til opslag. 
Profil billeder på hjemmesiden når Thøger får trøje – Anja sender billede til Jan 
 

• Trimning af årshjul (alle har forud for mødet kigget årshjulet igennem) 
Hjulet rettes til næste UU-møde, hvor vi fordeler opgaverne.  
 

• Info fra DGI-møde v. Lisbeth/Anja 
Lisbeth og Anja har været til møde med DGI. Det var et super spændende møde, med rigtig mange 
spændende inputs. Mulighed for at lave ung træner uddannelse i egen klub, Anja og Lisbeth tager 
kontakt, det er noget vi gerne vil gå videre med f.eks. fra næste sæson for at tiltrække flere ung- 
trænere. Vi kan få Emil Bramming ud til et møde. Fedt at få et frisk indspark udefra. Vi vil arbejde videre 
på at vi kunne afholde et forårsstævne for de små – med egne døm selv dommere. Anja følger op 
Vi har mulighed for at ansøge om midler til vanskeligt stillede børn og unge – Maria følger op 
 

• Juletræer/Lumagica v. Anja 
Forespørgsel om tilskud fra juletræssalg – der kommer opslag ud til medlemmerne i midten af 
november hvor klubben kan få 100,- pr solgte juletræ. 
Lumagica: mangler nogle få tilbagemeldinger, ellers er der styr på det. Folk har generelt bakket rigtig 
godt op omkring vagtplan mm.  
 



• Kampdag/Juleafslutning v. Karina 
Kampdag 4/12 – der mangler stadig lidt forældre til afviklingen, Karina følger op. Håndboldvennerne 
bemander tombola. Fotosedler mangler at blive delt ud - Anja laver opslag omkring information og 
praktik. Der bestilles 10 t-shirts til hjælpere til at have til kampdage/juleafslutning/sæsonafslutning 
Juleafslutning – Karina sender opslag om forældretilmelding.  
 

• Lund stævnetrøje.  
Kan sættes til salg i shoppen (med sidste frist for bestilling for at kunne nå det). 
 

• Det Grønne Hjørne v. Thøger 
Børnene synes det er fedt at komme i hallen. Men der er for lidt plads i Det Grønne Hjørne. De synes 
det er fedt når trænerne tager initiativ til at komme i hallen.  
Vi vil gerne forsøge at lave plads til spillerne, men det er nødvendigt at vide på forhånd hvor mange der 
ca. kommer.  Arrangement 17/12 med noget mad mellem dame/herrekamp – Maria booker lokale og 
hører om pris på lidt mad.  
Mail ud til trænerne om at opfordre til fælles arrangementer inden kamp - Ole 
 

• Flensborgkamp v. Thøger 
Forslag om at lave en fællestur til en Flensborg-kamp. Thøger undersøger nærmere.  
 

• Evt. (bordet rundt) 
- Ole – forespørgsel om afholdelse af U17 final 4 d. 15+16/4. Ole søger lidt mere information 
- Anja W 
- Lisbeth – forespørgsel fra gamle 2004/2005 spillere om at lave hold, Lisbeth tager fat i 

Sebastian Hedemand som tager kontakt. HRØ har inviteret til foreningsmøde. De sportslige 
ansvarlige er inviteret. Afventer drengesiden + Sebastian Hedemand da de er målgruppen 

- Thøger 
- Anja F 
- Karina 
- Maria  

 
Næste møde 5/12– Maria indkalder (Gæster: Sportslige ansvarlige (jf. aftale fra mødet 29/8)) kommer kl. 
19.30. 


