
 

 

UU møde 9. januar 2023 kl. 17.00-19.00 online 

Referat 

 

 

Deltagere:  

Ole 
Thøger 
Anja W 
Anja F 
Lisbeth 
Karina K 
Maria 
 



• Årshjul (februar+marts) – Der er hængepartier vedr. januar – februar gentages og marts måneds 
opgaver fordeles (der er hængepartier vedr. januar!) 
Kampdag – 5/3 (Spørge HRØ om vi kan lægge ekstratid ind - Maria) 
Sponsorkatalog opdateres (Ole) – opdatere hjemmeside/kontrakter (Jan) 
Håndboldskole – vi mangler en koordinator. Skrive opslag i trænergruppen om for at finde ud af om der 
er grundlag for afholdelse af håndboldskole (Lisbeth). Marc Uhd sørges (Maria) 
Marts: 
Velkomstfolder – Lisbeth kigger igennem  
Planlægning af håndboldskole (rettes) 
Styrke/træningstider – skal have trænerne med  
Forhåndstilmelding tøj – Jan 
 

• ”Nytårskur” på onsdag 16.30-18.30 – i Cafe Royal  
Vi er klar – og det bliver godt at få sat ansigt på hinanden. Vi vil samme vej, og det er vigtigt at vi får 
klubånden tilbage.  
 

• Evt. (bordet rundt) 
- Ole -  
- Anja W – Der er kommet 900,- ind for salg af juletræer. Der er kommet en henvendelse fra 

Veggerby event vedr. deltagelse som frivillige til cykelløb i 2024. Der skal afholdes møde i 
håndboldvennerne, og vi skal have et overblik over hvad der er af økonomi til Foreningen. Har 
været i kontakt med Emil Bramming konsulent i DIF (han inviteres med på næste møde?!)  

- Lisbeth – Alnor har haft taget kontakt til de små hold for at teste forskellige boldstørrelser af. 
Det er dejligt at TMS kan deltage i sådan tests. Der har været en forespørgsel omkring 
afholdelse af førstehjælpskursus.  
Ønske om foredrag om kost – kunne være fedt med forskelligt foredrag for de yngste og de 
ældre.  
Lund – der har været flere henvendelser fra forældre som var ærgerlige over at der ikke var 
mere opbakning til U15 pigernes finale. Der er andre forhold der gør at Lund tages med som 
separat punkt til næste UU møde 

- Thøger – har været i kontakt med en mentaltræner fra FCK, der er mange ting som kan bruges 
i TMS. Godt input at have med til et træner/ledermøde 

- Anja F – Forespørgsel om fysioterapeut til ungdommen – Søren Blum undersøger nærmere 
- Karina – Vi kan søge om støtte/tilskud hos Lions, hvis vi har et projekt som midlerne skal gå 

direkte til.   
- Maria – Barakken er i forfald – der er hul i taget. Lyset er fixet men det er sørgelige forhold vi 

kan tilbyde medlemmerne. Vi skal hjælpes ad med at få det til at fungere indtil nye faciliteter 
er færdige, forhåbentlig til starten af den nye sæson 

 
Næste møde mandag 6/2-23 – Maria indkalder  

 
 


