
UU-møde mandag den 7/9: Deltager: OA, JBR, ATP, BS og KK - Afbud fra AW 
 
 
Besøg af sportscentret vedr. COVID19 og ophold i hallerne: 
 
Ved Ligakampe benyttes ”nødudgangen” ved vagtstuen, når der skal trænes i Hal B. 
Hvert andet sæde afspærres i hal A med affaldssække og man benytter naturligvis ikke afspærrede 
pladser.  
Baderum, der kan være 6 i rummet, og 3 i bad under opsyn af en voksen. Der henstilles stadig til at 
man bader hjemme både til træning og kamp. 
Sundhedsplan er drøftet. 
Det er tilladt, at der er tilskuere til træningskampe, max 25 fra udeholdet. Der skal udfyldes 
deltagerliste, så vi kan tage kontakt i tilfælde af smitte på holdene. Yderligere info kommer senest 
med udgangen af uge 38, der sendes ud til trænere/managers. 
 
OA: Fortalte lidt om trænermødet fredag 4/9. Det gik supergodt. Fint fremmøde, god dialog og fin 
stemning. Det skal vi gøre til en fast tradition. Kombination af et aktuelt emne til debat og 
efterfølgende socialt arrangement. 
 
Forberedelse til Generalforsamling: 
ATP stopper som sekretær, TMS-kontoret overtager denne funktion. 
KK fortsætter - vil gerne være på event-delen sammen med AW 
OA tager fat i trænerne på de mindste årgange for at høre om de måske har nogle kandidater. 
(Børnekoordinator) 
OA tager fat i advokat omkring vedtægtsændringer senest den 10/9 
 
AW: (JBR) Vi har besluttet at deltage på lysfestivalen. Pengene der tjenes tildeles holdet og 
klubben med en 50/50. 
 
KK: Bredden - holder pause denne sæson. Spillerene opfordres til at prøve Five a’ side håndbold. 
 
JBR: Der er sendt et skriv ud omkring tøj fra Sportsmaster til trænergruppen. Der er kommet ny 
tøjansvarlig hos Sportmaster, Mads. JBR har været forbi og hilst på. Vi fik ros for vores måde at 
håndtere bestillingerne på. 
 
Der blev drøftet en forældrehenvendelse fra U8P angående Lund. JBR følger op sammen med AW. 
 
Der blev drøftet en trænerhenvendelse vedr. afholdelse af niveaustævne for U11P. UU giver grønt 
lys, hvis teamet kan samle hjælpere til dommerbord etc. 
 
Ringsted plakaten sættes til salg igen omkring november - julesalg. 
 
Månedens spiller kåres som sædvanligt og trænerne opfordres til at indsende de nominerede hver 
måned omkring primo. 
 



Det grønne hjørne må ikke holdes pt. På grund af COVID19 - Det varetages fremover af Anders 
Andersen. 
 
Kampdag afholdes ikke i efteråret pga. af COVID19. 
 
Sponsoropkrævninger er klaret fr kontoret. 
 
Skrabelodder: Der skal findes sponsorer til præmier. BS sætter gang i sponsorarbejdet. Der var 
flere gode ideer i spil. 
Hvordan skal der sælges afklares snarest muligt af OA og JBR. 
 
Turneringsplanlægning varetages af Mette Tesgaard, Jørgen Alnor og Anne Teglgaard efter 
niveaustævne. 
 
Næste møde mandag den 5. oktober kl. 17.00 
 


