
 

 

UU møde 12. april 2022 kl. 17.00-21.00 
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Deltagere:  

Ole 
Anja 
Jan 
Lisbeth 
Maria 
Karina H 

Afbud: Karina  



 

Årshjul:  

Indrapportering af Haltider – deadline er i starten af maj – det gør kontoret 

U13 finalestævne – invitationer er sendt til begge hold, ingen respons. Må antage at de ikke ønsker at 
deltage.  

Opstartstrænermøde – tirsdag 17/5 19:00-21:00 – begivenhed lægges op med besked om at prioritere.  

Planlægning Børnefestival – U13 årgangen er ansvarlig for dette. Anja holder møde med årgangen. HRØ 
kommer med udstyr og rekvisitter og en person der hjælper med opstart. Anja er koordinator på dette.  

Planlægning afslutningsfest – invitationer er sendt. Afholdes 28/4 – der er ca. 190 tilmeldte  

Hjemmeside – ny sæson (punkt kommer længere nede) 

Budget – Er under udarbejdelse af Ole og Winni 

Konfirmationsgaver – er uddelt til managers 

Planlægningsmøde håndboldskole – David er i gang med at skaffe trænerne. Ole tager et møde med David 
for at få koordineret det videre forløb.  

Opstartsforældremøder – UU ønsker at deltage på opstartsmøder – trænere skal give besked om hvor og 
hvornår de afholder møder – også så der kan oprettes begivenhed til Facebook. 

Trænings- /styrketider – er under udarbejdelse. Søren Wollesen evt. indover som styrketræner.  

Oprydning i skabe/boldkasser – nøgler skal overdrages, Maria sender besked ud slut april.  

 

• Hjemmeside sæson 2022/2023 
Tilmelding sæson 22/23 starter 1/5 for nuværende spillere – der åbnes for tilmelding for nye spillere en 
uge senere. Jan skal have besked fra de enkelte hold, om: 

o Antal årgange (dobbelt/enkelt årgange) 
o Antal pladser per hold 
o Træningstider 
o Trænere og deres titler 
o Managers – Hvem fortsætter 
o Styrketider 
o Løbetider 

 
Der er mulighed for følgende typer medlemskab 

o Almindeligt medlemskab – fuld træning/kampe 
o Passivt efterskolemedlemskab – for efterskoleelever der vil træne med i ferier og med til stæv-

ner (ikke turnering) – 300,00 (får ikke spillertøj) 
o Aktivt (efterskole)medlemskab – for spillere der vil træne med 1 gang om ugen + spille turne-

ring/stævner – 1000,00 (får spillertøj) 
 

• Opstartsmøde U17P 18/4 – Lisbeth deltager  
 

• Select kollektion – farvevalg 
Spillertøj: grøn overdel (Spain) og sorte shorts. Målmandstrøjer bliver blå. 



Udebanetrøjer udbydes ikke – hvis hold ønsker udebanetrøjer er det 100% egenbetaling (også 
sponsortryk som skal være det samme som på de grønne spillertrøjer). 
Nye trænere der er kommet til den nye sæson, får trænertøj. Dem der har fået udleveret i forgangne 
sæson, genbruger det de har fået. Tøjet blev desværre udleveret sent, men skal kunne holde en sæson 
mere. Det fremgår ligeledes af trænerkontrakterne. Vi må gerne benytte Salming i en 
overgangsperiode. 
 

• Evaluering på Kampdag. 
Det var en god og velbesøgt dag. Mht. deltagelse fra herrer/damer så skal de mindst 1 måned i forvejen 
informeres med komplet kampprogram for bedre at kunne forberede. Men alt i alt en rigtig god dag. 
 

• Gebyrer fra HRØ – flyttegebyr/udeblivelse (Maria tager punktet med på trænermøde i maj) Vi har 
udgifter, som godt kan undgås 
 

• Henvendelse U13D vedr. Granollers tur (Bambusa/Nordeafonden)  
Der er kommet en henvendelse fra U13D der skal til Spanien og skal samle penge ind. De vil gerne søge 
Nordeafonden og sælge Bambusastrømper. Klubben søger årligt Nordeafonden og tanken er at vi igen 
til næste sæson skal sælge strømper i klubregi. De ting vi selv står for som klub skal holdene ikke søge 
separat.  
 

• Udbetaling af 2. halvdel af løn udbetales først 30.4.  
 

• Udmelding til hold vedr. spillertøj/sponsorat/egenbetaling?  
Ved opstartsmøde hos U15P lægges det ud til forældrene som en start. Der skal findes for 15.000 
sponsorer på hver årgang, ellers bliver der forhøjet egenbetaling på spillertøj i fremtiden.  
 

• Årets kammerat 
Der laves en forespørgsel til U15-17 D/P  

 

• Evt. (bordet rundt) 
- Ole – har hørt rosende ord fra HRØ omkring TMS, at vi har styr på tingene, organisering etc. ☺ 
- Anja – solstrålehistorie fra Ungdomsskolen der har overhørt piger tale meget positivt om at 

spille i klubben ☺  
- Jan – har fået ros fra Dydensborg Taxi Cup om at vi var gode til at lave en fest ☺ 
- Karina H -  
- Lisbeth – har været til videnskonference hvor HRØ og andre talte varmt om TMS ☺ 
- Maria   

 
Så alt i alt dejligt at vi har et godt ry ”ude i byen”. Vi skal blive endnu bedre til at minde hinanden om de 
gode historier. Der vil altid være udfordringer i en forening af vores størrelse, og de fylder ofte meget, men 
den gode historie skaber begejstring og energi ☺ 
 
 
Næste møde 3/5 i VIP’en – Maria indkalder  


