UU møde 2. november 2021 kl. 17.00-21.00

Deltagere:
Ole
Anja
Karina K
Jan
Karina H
Lisbeth
Maria

Gæst: Anders Andersen, Det Grønne Hjørne

Referat:
Årshjul:
Foto til sponsorpleje – afventer indtil vi har en sponsorgruppe
Info til trænere om julefrokost – der er ikke planlagt julefrokost. Dog talte vi om at der evt. kunne laves
en træner/managerkomsammen til påske. Det blev vedtaget som en god ide.
Ansøgning om TMS kampdag til HRØ – Der er sendt datoer til Anja med potentielle datoer for
afholdelse af kampdag i foråret 2022
Skrabelodder – kommer nedenfor
Tilmelding Ungdomspokal 2 – Henrik Sundahl står for det.
•

Det Grønne Hjørne til dame/herrekampe
Hvilke retningslinjer skal vi holde os til? Der er 2 forskellige set-ups
Herrekampe: Det kører udmærket – Julie plejer at hjælpe til. Anja er der også for det meste og der
er flere trænere der hjælper til. Der er 36 siddepladser – vi plejer at sige der er plads til 50 siddende
og x antal stående. Det kører af sig selv til herrekampene, og for så vidt er det ikke nødvendigt at
lave specielle tiltag for at ”lokke” spillerne i hallen. Det er positivt vi som klub er lykkedes med dette
projekt.
Damekampe: Til damekampene skal der laves noget tilsvarende. Der laves en drejebog (1 side) så
det er lige til at gå til. Det bliver lagt ud til holdene at de hver især er ansvarlige i 1-2 kampe for at
stå for Det Grønne Hjørne og få spillere i hallen. Der skal laves noget ”gøgl” omkring damekampene
for at få ungdomsspillerne til at komme til kampene. Der skal satses på familierne. Vi vil gøre mere
ud af det Grønne hjørne til damekampene da det kører af sig selv til herrekampene

•

Skrabelodder – logoer på hjemmeside?
Små-sponsorer skal ikke på hjemmesiden. 1.-4. præmien skal på hjemmesiden + tavlerne.
Der laves 7500 lodder – der bliver lavet intern konkurrence om hvilket hold der kan sælge flest
lodder, hvor det hold der sælger flest lodder i gennemsnit pr. spiller, vinder en tur med TMS-bussen
til egen udekamp. Super initiativ. Vi er lykkedes med en markant opgradering af præmiepuljen,
således at det vil være langt mere attraktivt at spille med og dermed købe lodderne. Godt arbejde
fra alle involverede. Forslag fra managermøde vedr. kickback ved 75% solgte lodder er ikke vedtaget
da salget anses som en holdopgave.

•

Feedback fra managermøde 1/11
God tilslutning. Der manglede kun managers fra enkelte hold.
Mødet er optaget og ligger tilgængeligt på træner/managersiden.

•

Opfølgning U13D + U15P
Der blev givet status på de 2 hold.

•

Opsamling Bambusa
Vi vil gerne sælge igen – forslag om forår 2023
Der er stadig en del strømper tilbage som vi forsøger at sælge til kampdag – Salg skal ind i årshjulet

•

Status Den Grønne Tråd
Der arbejdes videre på den. Renskrevet eksemplar lægges op i sportslig ansv. gruppe og så er den
klar til næste uu møde.

•

Møde med Håndboldvennerne
Kontaktet af Per Sørensen, Håndboldvennerne der har afholdt generalforsamling, og de vil gerne
overdrage aktiviteten til TMS Ringsted Ungdom. Ole og Jan mødes med Håndboldvennerne i næste
uge.

•

Trænerkabale 22/23
Ole lægger ud til de sportslige ansvarlige om at tage hul på at sætte trænerholdet til næste sæson.
De enkelte trænere vil blive kontaktet med ønsker for kommende sæson, hvorefter trænerkabalen
kan fastlægges i god til. Vi skal blive bedre til at kommunikere trænerkabalen, både internt i forhold
til de involverede trænere samt eksternt.

•

Tilbud fra Ringsted Festival
Anders har et tilbud til os om at tømme skraldespande på Ringsted Festivalen, efterfølgende
finkæmme anlægget for skrald. Vi vil skulle stille med 50 spillere efter festivalen, men det har vi
takket nej til. Vi vil hellere kontakte Lumagica om evt. at deltage på deres halloween event.

•

By-plakat – skal vi sælge igen?
Det blev besluttet ikke at køre en ny runde med by-plakaten.

•

Dommere til kampe
Vi vil lave et dommerkursus, Lisbeth har talt med Rødby om at lave et døm selv kursus. Der har
været en episode med Ringsted forældre der har kommet med uheldige kommentarer til nogle U15
piger der har dømt en U11 kamp. Det er en tendens vi skal slå ned mod.
Der gives tilbagemelding på spørgeskema fra HRØ på, at der er for mange døm selv kampe.

•

Spørgeskema
Ca 40% har svaret.
Vores scorer ligger på niveau med sidste år.
Der er kommet mange gode kommentarer som skal gennemgås på næste UU-møde. Vi stræber hele
tiden efter at blive lidt bedre. Derfor er det også interessant/relevant at lytte til input fra
spørgeskemaerne.

•

Evt. (bordet rundt)
- Ole – U11D mangler træner pr. 1/1. Jeppe skal melde det ud på holdet og vi skal søge efter ny
cheftræner. HASTER!
- Anja – Der mangler få navne til Lumagica, det er super godt kommet i mål indtil videre.
- Ift. kampdag så bliver der snart afholdt møde i arrangementsgruppen. Overveje om man skal
lade en årgang stå for kampdagen på skift. Så man feks. har en kampdag hvert 4-5 år.
- Jan – styrketræningscenter i ”Det nye sportcenter” kommer til at være fra nuværende indgang
hen til Fornis køkken.
- Månedens spiller, der er kun kommet 2 indstillinger. Vi skal have anmodet trænerne om at
støtte mere op omkring kåring af månedens spiller - husk nu at få indleveret indstilling til
månedens spiller rettidigt. Vi oplever at de unge mennesker synes det er en rigtig god event.
- Der skal laves et banner i Det Grønne Hjørne, Maria tager sig af det.
- Trænertøj kommer i Sportmaster først i næste uge.
- Karina K – Ikke yderligere.
- Karina H - Ikke yderligere.
- Lisbeth – Ikke yderligere.

-

Maria – Kampflytninger: klubben betaler udgiften medmindre der er en ”sløset” årsag så
betaler holdkassen.
Ift. rekvisitter så gøres forbruget op efter sæsonen, og så kigger man på om der skal laves
”startpakker”

Næste møde 7/12 mødelokale 1 – Maria indkalder

