
 

UU møde 29. august 2022 kl. 17.00-21.00  

 

 

Referat 

Deltagere:  

Ole 
Anja 
Jan  
Lisbeth 
Maria 
Karina K 
Karina H 
 
Gæster: Sportslige ansvarlige 17.00-18.00 Jesper Pedersen, Henrik Rødby, Sebastian Hedemand, Lisbeth + 
Karina  
 

 



Sportslige ansvarlige: 

Sebastian H (sportslig ansvarlig piger U15-19): Er overordnet faldet godt til, og blevet taget godt imod. Er 
glad for at være kommet til klubben, bruger lidt tid på at finde ud af, ”hvem der er hvem”. Har været i snak 
med U15+17P ift. samtræning – U19P er lukket ned, da det har været umuligt at samle et hold. Der skal 
gøres en indsats for at få efterskoleeleverne hjem – vil tage ud og se kampe. De fleste hold er kommet godt 
i gang. Arbejde med Sideline fra U17. Samarbejdet med dame/elite er godt. 

Målmandstræneren skal aktiveres på pigesiden. 

De sportslige ansvarlige må gerne diktere retningslinjerne ude på holdene.  

Jesper/Henrik (sportslig ansvarlig drenge U15-17) – det kører fint. Da Jesper også er træner på U17D, tager 
David tingene med Henrik hvis der opstår noget. Der mangler en ansvarlig for fysisk træner (evt. Søren 
Wollesen til drengene – Noah Munk til pigerne (Sebastian H forhører sig hos pigerne hvad der efterspørges) 
– der skal mere fysik på U17 drenge (Marc Uhd har set træningspas). Der afholdes møde med U15/17/19D 
trænere hver måned. Optræning kører godt. Uhd skal med indover for at få rigtig gang i det. Han er 
interesseret i at involvere sig og præge ungdommen. Vil være en god ide at invitere Uhd/Fog til møde med 
U15/17/19D 

Lisbeth/Karina (sportslige ansvarlige på U7-13) – Det går fint på holdene – trænerkabalen er gået op på 
U13P – på U11P er der samarbejde med U9P. U10D kører fint, de har efterspurgt mere træningstid. Løsning 
på U15P er at Karina hjælper til på hold 2 med hjælp fra andre forældre – dog stopper hun på U9 
piger/sportslig ansvarlig. Jesper/Henrik tager U13D.  

Der skal afholdes møde med de sportslige ansvarlige 3-4 gange om året, næste gang i december.  

De sportslige ansvarlige skal begynde at tage fat i trænere ift. næste sæson allerede i efteråret.  

 

UU-møde 

Års hjul – gennemgås.  

Managermøde – online-mødet blev ikke til noget denne gang – men der er indkaldt til 
træner/managermøde 23/9. 

Opgavefordeling fra senior – videofilm/feje damekampe – fortsætter uændret. Bartjans til herrekampene 
er tilføjet hvor 17% af omsætningen går til Håndboldvennerne.  

Kontingenttøj er bestilt. Noget er allerede uddelt. Positivt samarbejde med Select og Tryk 10. 

Kåring af månedens spiller – droppes da der ikke har været tilstrækkelig opbakning fra trænerne.  

Det Grønne Hjørne – Anders Andersen er ansvarlig for det til herrekampe. Ungdommen vil også støtte op 
om damerne i lighed med forrige sæson. Vil være fint hvis damerne kunne stille med en tovholder som kan 
deltage i koordinering og planlægning med ungdom. 

Skrabelodder – Der laves en opgørelse over hvilke præmier der er tilbage. Forhøre os hos dem der 
sponserede sidst – Vi vil gerne have en gevinst for mest sælgende hold igen i år. 

 

 

 



• Opsamling på strategidag -> hvad sker der nu?  
Dato for opfølgning – fælles møde med A/S + damer.  

 

• Praktik træner/managermøde 23/9 – der sendes reminder ud (Jan) efter go fra Ole – agenda 
udarbejdes og der sendes begivenhed. 
Møde/workshop fra 17-19 – inviterer Uhd/Tomas 
Spisning og hygge 

 

• U15 pige – trænere – punktet er umiddelbart lukket. 
 

• HRØ Døm-selv kursus 24/9 (kl. 9-12) + aflønning. (reminder – sendes ud i trænergruppen midt 
september) Rødby tjekker op på om kommer Fritz på dagen 
U9-13(B+C) kampe skal dømmes af døm-selv. Fritz + Heinz + Joel er til rådighed. Derudover skal vi have 
ungdomsspillere. U15-19 – Det skal være nogle der kan tåle at der kommer kommentarer fra 
trænere/forældre, selvom vi gør opmærksom på at vi ikke tolererer dette. Vi vil bestille roll ups til at 
stille i hallen når der er døm-selv dommere på  
Der skal laves kontrakt på alle dem der melder sig. Aflønning sker kvartalsvis, ud fra liste fra Rødby 
Aflønning:  
U9-10 kampe – 60,- 
U11-13kampe – 75,- 

 

• Ringsted Cup 2023 
Feedback – vi er alt for sent ude – Vi skal sende invitationer ud til modstandere MEGET før. Vi vil satse 
på trænings weekend i stedet for cup med det formål at styrke det sociale blandt ungdomsholdene.  

 

• Udebanetrøjer – pris med eller uden tryk 
Udebanetrøjer - prisen vil blive beregnet fra hold til hold, ift. hvor mange sponsorer der er på.   

 

• Erstatning for Jan i UU.  
Jan fortsætter som webmaster og ansvarlig for tøjbestillinger, men deltager ikke i Ungdomsudvalget 
efter næste generalforsamling. Der skal bruges en til to personer mere til Ungdomsudvalget, alle 
spørger rundt.  

 

• Billedexpressen – potentiel sponsor. 
Tager holdfotos, og profil billeder efter samme koncept som skolefotos. Anja tager kontakt 

 
 

• Evt. (bordet rundt) 
- Ole – ønske om at Anja viderebringer til møde med Håndboldvennerne ønske om at der tillige 

med der tilfaldt A/S et engangsbeløb også tilfalder Foreningen et engangsbeløb.  
- Anja – møde i Håndboldvennerne i morgen. Vender retur vedr. tilskud til Lundtur. Tombola er 

meget ressourcekrævende, foreslå få men større gaver. Lumagica vagter fordeles og sendes 
ud inden længe.  

- Jan – efterskoletrøjer – 27 spillere tilmeldt på efterskolekontingent. Der laves efterskoletrøjer 
til dem alle. Opfordring til at der sendes input til hjemmesiden fra trænerne  



- Karina H – Henvendelse fra Thøger vedr. efterskole i byen – Inviteres til næste uu-møde 
- Lisbeth 
- Maria - Bambusa salg af sokker U9-19D/P - MAX burger – der er sat møde i kalenderen 

Kammeratskabsdag, invitation sendes til Skalander (Lisbeth) - Påsætning kampe 23/9 hos Ole 
Alnor/Mette/Maria – Karina Kristiansen spørger Mette/Alnor 

 
 
Næste møde 3/10 Kl. 17. Vi mødes fysisk da vi har gæst med og det er første møde efter GF   – Maria 
indkalder – Thøger med til næste møde  
 


