
 

 

UU møde 11. januar 2022 kl. 17.00-21.00 

 

 

 

 

Referat 

Deltagere:  

Ole 
Anja 
Jan 
Lisbeth 
Maria 

 

Afbud: Karina H, Karina K 

 



Årshjul:  
Fondssøgninger – der ansøges på de fonde vi plejer 
Managermøde – der har været managermøde i november. Nyt møde til slut i sæsonen (april) for at lave 
overlap til evt. nye managers.  
Cheftræneraftaler mikro – punkt kommer længere nede.  
Cheftræneraftaler U9-17 – punkt kommer længere nede.  
Døm selv plan 2. halvår – Rødby har overblikket over kampe. Der skal laves en samlet oversigt over 
hvem der dømmer. Skal der stadig honoreres med gavekort?? lave ”døm-selv” brainstorm, og plan for 
næste sæson. Rødby inviteres til UU mødet i april for at evaluere på døm selv og sæson 22/23 
Forældremøde 3 – er en god tanke men det er ikke noget holdene gør brug af.  
Opret håndboldskole – længere nede 
Booking af haller til kampe – det gør kontoret.  
Medlemsindberetninger – er gjort.  

 
 

• Skrabelodder – next step 
Der mangler pt stadig at blive afregnet for +2700 lodder som er udleveret til spillere. 
Overvejelse omkring om der skal betales up-front for lodder ved tilmelding til næste sæson og så 
kan man sælge eller skrabe selv når de udleveres. Det vil være måden vi gør det på til næste sæson.  
Ole lægger opslag på træner/manager gruppen om at der skal indbetales hurtigst muligt på 
nuværende lodder.  
 

• Den Grønne Tråd – den er gennemgået og nu skal den ud i verden. Det konstruktive feedback vi får 
på den gennemgås og dokumentet opdateres om nødvendigt.  Det bliver et dynamisk dokument 
som løbende tilpasses den virkelighed vi arbejder under i TMS. 
 

• Håndboldskole DHF/TMS-regi? 
Ole laver økonomioplæg ift. hvis vi skal holde det selv, og det besluttes at holde det i eget regi i år. 
Uden overnatning. 
 

• Henvendelse fra U17P træner 
Henvendelse vedr. træningstid er behandlet  
Anden henvendelse vedr. U17P Køge – da både Ringsted og Køge er udfordret på antal spillere 
aftales det at Køgespillernes spillercertifikater flyttes til Ringsted og de spiller med for Ringsted 
resten af sæsonen. Søren følger op med Køge folkene.   
 

• Lumagica 
Der er faktureret, pengene er dog ikke modtaget endnu. Når vi modtager pengene, informeres der 
om hvad de enkelte hold fra U9-17 har tjent. Der er lagt ca. 60.000 ud i holdkasser og ca. 70.000 i 
klubkassen – det er meget flot. Super indsats fra hele klubben. 
 

• Ny tøjsponsor 
Der er ny tøjsponsor fra næste sæson, HURRA, navn offentliggøres senere på måneden.   
 

• OK sponsorcheck 
Vi har ”sparet” ca. 15.000 sammen via benzinkort – OK manden vil gerne overrække checken på 
fredag. Ole eller Anja tager imod kl. 17.00 i hallen sammen med U13D – drengene der kommer med 
på billedet skal have underskrift med hjemmefra ift. GDPR 
 



 
 

• Status Sportslige ansvarlige ang. træneraftaler  
Der har været snak med trænerne om ønsker til næste sæson. Mange vil gerne fortsætte, mangler 
dog nogle stykker.  
Der er hjælpere på nogle hold som vi ikke kender til – alle voksne omkring holdene skal registreres 
så vi kan søge børneattester. Der lægges opslag på trænergruppen om at der skal gives besked hvis 
der er nogle vi ikke kender til.   
 

• Fysisk træner 
Der bliver efterspurgt en fysisk træner til de hold der styrketræner. På hvilket plan skal det være? – 
en der kommer en gang i mellem, f.eks. tage IKA træner Lasse Lamberth med på råd. Der arbejdes 
videre med at undersøge hvad behovet er. Kunne være et emne til træner/leder komsammen i maj. 
 

• Sponsor set-up 
Involvere folk fra årgangene til at løbe sponsorgruppe i gang.  
Lægge ud til managers nu – hver årgang er ansvarlig for at finde en hovedsponsor til x-antal kr. for at 
sikre holdet får spillertøj til næste sæson. Efter sponsormøde med A/S og dameafd. 24/1 skal der 
fastlægges et managermøde for der informeres om kommende tiltag.  
 

• Honorering UU-medlemmer 
Der har været talt flere gange om medlemmerne af Ungdomsudvalget skal honoreres økonomisk.  
Ungdomsudvalgets medlemmer har mange kasketter/opgaver, og det vil være rigtigt med en form 
for kompensation for det stykke arbejde der udføres i lighed med andre i foreningen. Ingen sidder 
reelt i UU for honorerings skyld, men af interesse for at gøre en forskel = udvikle foreningen og 
håndbolden i TMS. Det skal ikke nødvendigvis være direkte løn for at sidde i Ungdomsudvalget, men 
mere for de opgaver der udføres, f.eks. Eventansvarlig, tøjansvarlig, webmaster osv.  
 

• Trænerkontrakter opdateres.  
Ole og Maria gennemgår skabelon til træneraftale og får den finjusteret til kommende sæson.  
 

• Holdkasser  
Holdkasser skal bruges i den sæson pengene er tjent, dvs. inden 30/6 eller der skal laves speciel 
aftale – kan bruges f.eks. til påskestævner.   
 

• Kampdag – forår 2022 
Bliver den 03.04.22 (14 kampe) 
Anja sætter i gang med de frivillige.  
 

• Brobizzer – 15 kampe / 4 hold har mere end 2 kampe. Vi får tilskud fra HRØ fra 3. kamp pr hold.  
Der udleveres 3-4 bizzer pr. kamp – opfordre til at køre i store biler/benytte fri brobizz hvis forældre 
har det.  
 

• Fællestransport til Kerteminde 
Der bliver arrangeret fælles bus til Kerteminde for U10-13 til påske 
 

• Lundaspelen 
Lundaspelen holdgebyr er ikke kommet retur endnu, iflg. Lundaspelen returneres det senest i 2. 
kvartal 



 

• Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Ringsted Idrætsunion 
Jan stiller gerne op, men der skal laves ”alliance” med andre foreninger for at kunne blive meldt ind. 
Ønske om forslag til ændringer i vedtægter. Dog er det tvivlsomt hvad TMS vil få ud af at sidde i 
dette udvalg da vi har den fornødne træningstid, og et medlemskab muligvis vil betyde mere 
arbejde for Ungdomsudvalgets medlemmer 
 
 

• Evt. (bordet rundt) 
- Ole – ift. spillere der er svære at holde på/få hjem fra efterskole. Der har været møder med 

spillerne og Ian/Dalmose. Samarbejdet med TMS A/S omkring talentudvikling og fastholdelse 
af talenter i eget regi vil blive intensiveret.   

- Jan – styrketræningslokale – får 250.000 til udstyr.  
- Lisbeth – dato til træner/managermøde med info/hygge med workshop bliver fredag 20/5, så 

kan man hilse på nye ansigter og de kan få en god start  
- Maria  

 
Næste møde mandag 7/2  – Maria indkalder  


