Agenda UU møde 8. juni 2021 kl. 17.00-21.00

Deltagere:
Ole
Anja
Karina
Jan
Maria
Karina
Lisbeth

Brian stopper som sponsoransvarlig – Ole følger op på Flügger lead.
Der er indkøbt 4 motionscykler, som er samlet og stillet op i hal B – står i hal B. Evt flyttes en til styrke.

Årshjul – juni:
Rekvisitter: Der holdes regnskab med hvad de enkelte hold bruger. Ole får besked hvis det løber løbsk.
Planlægningsmøde håndboldskole: Der er godt gang i planlægningen, og der er styr på det. David
koordinerer med herrer/damer om at få spillere ud til træning. Der er søgt Nordeafonden for tilskud til
håndboldskolen.
Vi har som klub udfordringer med overnatningsmuligheder på Valdemarskolen, de vil ikke have os
boende. Anja prøver at få fat i Sct. Josef skole om at vi kan være der.
Inddragelse af nøgler til ungdomskontor: Det er der styr på.
Budget: Budgetudkast færdig til august mødet.
•

Sæsontilmelding – status
Der er udsolgt på flere årgange. Der er mange tilmeldinger på efterskoleholdet, også spillere der
ikke har været medlemmer før. Efterskolemedlemskabet er et passivt medlemskab, hvor spilleren
kan træne med indtil sommerferien og deltage i stævner men ikke turneringskampe.
Nogenlunde samme niveau af tilmeldinger som tidligere.
På U17 + U19P er der ikke så mange tilmeldte endnu. Men forventes at ske i kommende periode
efter der har været afholdt opstartsmøder.
Hængeparti på trænerposten på U11 piger. Der skal yderligere ressourcer på.

•

Opstartsmøder
Karina K. har været på U13P – godt møde med mange fremmødte. En del nye spillere.
Anja: har være hos U10P – mange gengangere fra sidste år. Oplæg sendt til manager.
Vores nye initiativ med informationsmøde for nye medlemmer var en succes. Blev afholdt virtuelt
med god interesse. Har været hos U15P, godt møde med stort fremmøde. Trænerteamet gjorde det
godt og var klare i deres udmelding. U13D+U8/9P i kommende weekend.
Ole: har været på U17+19P. Nye trænere, der har været nogle praktiske udfordringer ift. at komme
indendørs og træne. Men begge afdelinger er kommet godt i gang.

•

Lykkeliga – stævnegebyr
Der er kommet en forespørgsel fra Lykkeliga om at få dækket udgifter til Lykkeliga-stævne.
Det aftales at Lykkeliga sender et budget til UU hvor de kan se i hvad størrelsesorden der søges
tilskud. Lis inviteres til et møde hvor forventninger til det at være i en Forening gennemgås.

•

U19P: Skal U19P høre under Dame/elite eller Ungdom? Maria bringer spørgsmål videre i A/S da der i
selskabet skal laves ny hjemmeside.

•

Fornis Cup aflyst = træningsweekend
Grundet vi ikke kunne finde overnatningsmuligheder er stævnet aflyst. Weekenden er fremskudt.
Der bliver træningsweekend i stedet for med socialt samvær om aftenen, mad fra Fornis
(egenbetaling), overnatning i 2 gymnastiksale på Valdemarskolen, og træningskampe søndag.

•

Bambusa salg i september?
Vi har lovet at vi tager en salgsrunde efter sommerferien, vi sætter salg i gang i september. Salget
forgår over 14 dage. Der fortælles om projektet til næste manager møde. Der bliver kickback til
holdene. Fordelingen kommer Ole med senere. Ole laver en tidsplan så der er styr på
bestillinger/udlevering

•

Dato for generalforsamling (A/S 29/9 kl. 19.00) – indkaldelse
Foreningen afholder generalforening kl. 17.30 i mødelokale 2+3

•

Ny sponsoransvarlig – emner?
Efter Brian er stoppet, er der en ledig stilling. Der laves et stillingsopslag som deles på Facebook. Jan
laver udkast til opslag. Der søges flere personer der skal være del af en sponsor-gruppe. Skal ikke
være en del af Ungdomsudvalget.

•

Håndboldskole i uge 42 – realistisk?
Håndboldskolen i uge 42 forventer vi ikke bliver til noget.

•

Sportmaster/Salming
- Status på tøj og sponsortryk
Samarbejdet kører ikke super godt pt – Salming har meldt ud at den grønne trøje udgår (i hvertfald
den model vi kører med pt), og de vil ikke melde ud om der kommer en erstatning. Vi forsøger at
købe så mange grønne spillertrøjer hjem som muligt til sæson 21-22, og håber det kommer til at
passe når sæsonen er slut.
Der er kommet ny hos Sportmaster, Mick, og han virker til at være en god erstatning for Tobias.

•

Evt. (bordet rundt)
- Anja – Håndboldens dag 2/10 – desværre ikke muligt pga. messe
- Jan – Brugerråd, der har været 1. møde. Er koordinerende udvalg overfor politikerne. Der er
solgt 59 flasker Gin a 75,- i kick-back. Lars, Skjold Burne dobler op.
- Karina H. – En forælder har budt ind med hvor man kan gøre af brugt udstyr så ikke det bare
bliver smidt ud. Det er som sådan ikke noget klubben arrangerer, men man er velkommen til
at høre trænerne på de pågældende hold om de har spillere der kan bruge udstyret.
- Lisbeth – Der er lidt støj på et af drengeholdene, der er dialog i gang.

Næste møde tirsdag 10.08.21 kl. 17-21 – Maria indkalder

