UU møde 1. marts 2021 kl. 17.00-21.00

Referat:
Deltagere:
Ole
Anja
Brian - afbud
Jan
Maria
Karina
SolidSport
Vi streamer videre for dame 1 og herre 1 – dog uden at måtte tage betaling. Vi opfordrer til at man
køber støtte billetter – derudover får Ungdommen 1000,- pr. herrekamp. Der kom 300,- ind for
damernes kamp 28.02.21. Der laves en lille konkurrence ifm næste herre- og damekamp på lørdag
for at ”booste” salget af støttebilletter.

Corona – status herunder opstart af udendørs træning
Enkelte hold har bedt om tider på kunstgræsbanerne – resten finder alternative steder at træne. Vi
afventer udmelding om genåbning. Der skal udarbejdes nye Corona vejledninger da der er kommet
nye anbefalinger, Jan og Maria kigger det igennem. Der er spurgt ind til om spillerne skulle overgå
til de nye årgange nu, men vi kører videre med nuværende årgange. Vi afventer klare udmeldinger
omkring genåbning før vi tager endelig stilling til overgang til nye årgange. Sæsontilmelding skal
startes op som det plejer omkring 1/5, det giver en indikator til trænerne om hvilke spillere der er,
samt det er vigtigt for regnskabet
Opdatering fra HRØ-møde v. Anja W.
Turneringsudvalg har anbefalet at forlænge turnering til 16/5 og måske også længere, som det ser
ud, ved genopstart af turneringen. De vil strække sig langt for at få turneringen i gang igen. Derfor
vil 1/6 være et godt tidspunkt at sætte den nye sæson i gang.
Talt om at de yngste årgange evt. kunne spille 2 kampe på en dag for at få afviklet turnering.
28+29/8 er der niveaustævner og 4 uger frem. Evt. U15 i hverdagene pga. udskudte konfirmationer.
Alle sponsorer/logoer osv. skal være på plads 1/8 ift. at få spillertøj klar til niveaustævner.
Fornis Cup vil være 21-22/8 (booke haller 20-22/8)

Renovering af styrkebarak
Barakken er blevet flyttet – herefter lignede den lidt en ”ulykke” med rod og ledninger ud af
væggen osv. Bo Deltech har været klubben behjælpelig med reetablering af el tilslutninger så der er
nu lavet strøm. Der er sendt en maler i gang fra Loxam. Om nogle dage er vægge/lofter nymalede,
og vi kan komme i gang med at gøre rent/flytte ind. Bo Deltech installerer en varme pumpe, som vil
give en mere økonomisk og stabil varme. Loxam kommer og maler udvendigt til foråret.
Udvidelse af Sportcenter – udenom arealer. Vi har ansøgt om Beach håndboldbaner.
Afventer at høre mere fra kommunen.
Salgskatalog – hvor langt er vi?
Søren har sendt udkast nr 2 til Ole, som der skal arbejdes videre på. Forslag om at sætte sig
sammen 3-4 timer, da det ikke er nemt at få lavet via teams.
Vi beder om prisliste fra Sportmaster så vi kender priser for spillertøj fra næste sæson
Salgskataloget vil være klar til forårets opstartsmøder.
Opstart ny sæson
Opstartsmøder bør/skal afholdes i løbet af maj måned, evt. gerne helt/delvist via teams.
Managermøder holdes via teams uanset Corona for at mindske tidsforbrug – mandag 3/5?? gamle
og nye inviteres
Bambusa
Salg af Bambusa strømper skal foregå ind over påsken så der kan sælges til familie. Derved kan
holdene bruge pengene de tjener til noget afslutning. Udlevering af pakker slut marts og salg i uge
13-14. Ole laver opslag i managergruppen, med forhåndsbestilling, ikke solgte pakker kan
tilbageleveres

Lodder
Gevinster kan afhentes indtil 25/3 (torsdag) – der laves opslag på Ungdommens Facebook
Møde med A/S
Afventer mulighed for at kunne mødes fysisk evt. til juni, forinden skal der holdes et formøde.
Samarbejdsaftalen gås igennem først til næste bestyrelsesmøde i A/S (maj)
Håndboldskole 2021
Der er afholdt møde i styregruppen i sidste uge. David Grandahl, Ole, Karina, Anja W, Henrik
Sundahl. Ca. 100 tilmeldinger. Nogle årgange er allerede udsolgt, andre har slet ingen tilmeldinger.
Forventet overskud på 55.000,- ved udsolgt. Der er god opbakning – David sørger for
trænere/sportsligt set-up. Karina tager fat i Håndboldvennerne. Ole søger Nordea Fonden. Forni´s
står for frokost til spillerne hele ugen. 8/4 er der opfølgningsmøde.
Trænerpåsætning sæson 21/22.
De fleste trænere er på plads til ny sæson. Der arbejdes på at få trænerkabalen endeligt på plads i
marts måned.
Enkeltårgange til og med U11.
Økonomi
Ambition om at gå i 0 – men mange ubekendte bla. kontingent tilmelding, håndboldskole,
sponsorer osv.
Evt. (bordet rundt)
- Ole
- Karina
- Anja
Opgaver har hun sammen med Karina, kigger på håndbold/velkomstpjece. Tager fat i Nadja
Lumierer for at sikre at vi har tjansen til næste år. Forespørgsel til Anders ang Festival – vi vil
kende betingelserne.
- Jan
Påskestævner står holdene selv for
- Maria

Næste møde tirsdag 6/4-21 – Maria indkalder

