UU møde 3. maj 2022 kl. 17.00-21.00

Referat:

Deltagere:
Ole
Anja
Jan (online)
Lisbeth
Maria
Karina K
Afbud: Karina H
Gæster: Trine/David 17.00-17.30

Årshjul:
Skolehåndbold – har der ikke været de sidste par år. Bliver der heller ikke i år.
Fremlægning af budget – rykkes i årshjulet til juni hvor der er et bedre samlet overblik over 2022/2023
sæsonen.
Rekrutteringsfolder – Maria laver en folder uden specifik årgang, som kan bruges til uddeling i forskellige
sammenhænge.
Forældremøder – kommer længere nede.
Sæsonevaluering inkl. stævner – Dejligt at vi har været til stævner igen. Vejle har været godt – Kerteminde
supergodt.
Beslutning om næste års stævner – kommer længere nede.
Børneattester – Maria sender ud i løbet af maj.
Tilmelding til strandhåndbold – det er der meldt ud omkring på træner/manager Facebook gruppen.
Tilmelding sker via Henrik Sundahl og der skal info til Maria som opretter event.
Tilmelding til græshåndboldstævner. Holdene tilmelder selv direkte til stævnerne + opretter selv events.

•

Ringsted Cup 20-21/8-22
Trine og David er inviteret med til starten af Ungdomsudvalgsmødet for at få styr på setuppet. Der er
kommet en forespørgsel fra U15 om at deltage, dette vil ændre på det oprindelige format til stævnet.
Vi går efter at finde plads til u15 også.
Evt. invitere Lugi (Lundaspelen) til at komme og deltage fra U15-19. Forespørgsel til U19P om det er
noget de ønsker at deltage i. Ole taler med Winni ang. U19 + Valdemarskolen + Alpi – Lisbeth taler med
Thøger (Sct. Josef skolen vil gerne huse os). Inden for en uge meldes der noget ud til trænerne, så de
ved hvad de skal.

•

Status Håndboldskole
Der har været afholdt kick-start møde mellem David og Ole. David er i gang med at samle trænere til
ugen. Der laves et opdateret opslag med ”fængende” lineup ift. gæstetrænere (Maria spørger Simone,
Sofie Alnor og Ida Lagerbon) Ole følger op på herre/dame 1 om deltagelse. Der skal bruges hjælpere til
frokosten.

•

Opfølgning ”døm selv a la Slagelse”
Rødby har ikke fået kontakt til Slagelse – skal vi selv opfinde et koncept?
UU giver Rødby rammerne til at lave en dag med døm selv kursus for interesserede U15-17 derefter
kan man melde sig i ”korpset” af døm selv dommere, som vil være en lønnet tjans. På U15-17 D/P laves
der en ”teaser” i træningstiden for dette kursus – dette skulle gerne skabe noget interesse så der
møder spillere op til selve døm-selv kurset, som vil være en lørdag. Efter kurset kan dem der vil være en
del af ”døm-selv” korpset melde sig til Rødby

•

Stævner sæson 22/23
Opstart – Vi har modtaget invitationer til følgende opstartsstævner:
FHH90 - U13 – 19-21/8
Ribe Cup - U13-19 – 26-28/8
Næstved Cup – U11-19 - 16-18/9 (obs niveaustævner)

Lalandia Cup – U11-13 – 16-18/9 (obs niveaustævner)
Tune Cup – U9-15 – 23-25/9
Opstartsstævner – man deltager i det/de opstartsstævner der giver sportslig mening for de enkelte
hold. Tilmelding/betaling/event sørger holdene selv for.
Næstved Cup – tilbydes til alle hold som samlet klubstævne. Kontoret laver samlet tilmelding/event.
Jul – Alle hold deltager i Lundaspelen - Kontoret laver samlet tilmelding/event
Påske – U10-13 deltager igen i Kerteminde Cup. U15-19 deltager i Vejle Cup - Kontoret laver samlet
tilmelding/event til begge stævner
•

Kommunikation/tilgængelighed
Det har været oppe på UU møde ift. tilgængelighed/kommunikation.
Vi vil henstille til at man benytter mail og ikke sms/Messenger, dog undtaget ved hastebeskeder.
Internt mellem UU bruger vi facebookgruppen – Messenger tråde bruges til specifikke arbejdsgrupper.

•

Tilmelding ny sæson
Tilmeldingen til den nye sæson 22/23 er startet for nuværende medlemmer og det går strygende – ca.
8/5 åbnes der for alle.

•

Arbejdsstruktur
Arbejder vi smartest som vi gør nu i UU eller kan det gøres på en anden måde. Hvad får vi ud af UUmøderne. Pt. handler det mest om ”overlevelse” og en masse punkter fra gang til gang og der er ikke
overskud til udvikling. 4-5 timers aftenmøde er lang tid. Hver anden gang kunne vi gøre det på teams på
kortere tid. Så når vi mødes, kunne vi invitere nogle relevante mennesker ind (f.eks. sportslige
ansvarlige, A/S++).
Vi kigger årshjulet igennem til næste UU-møde – og laver en mødekalender for hele næste sæson.
Enighed om at lave en strategidag (13/6) hvor vi sætter møderækken for næste år/årshjul.

•

Hurtig gennemgang af trænere ny sæson
Der mangler stadig nogle enkelte, men der arbejdes intenst på at få lukket de sidste huller.

•

Deltagelse i repræsentantskabsmøde i HRØ 10/5
Pt. er der ingen der kan deltage.

•

Træner/manager opstartsmøde 17/5
Der laves en agenda så mødet bliver indholdsrigt. Nye trænere/managers skal have en god start.
Det forventes at alle møder op. Efter sommerferien bliver der afholdt den årlige træner/manager
hygge-grill aften

•

Referat af sponsormøde mellem Winni, Henrik Dudek og Ole
Der har været afholdt sponsormøde mellem A/S og Forening. Punkt skal på til strategimøde 13/6.
Der skal skabes en sund arbejdskultur hvor vi har fælles mål. TMS gentegner eksisterende aftaler
vedrørende dame-elite og ungdom.

•

Opfølgning sponsorarbejde
Der er tegnet flere tøjsponsorater ude på holdene. Vi håber at alle hold byder ind med tøjsponsorer.

•

Børnefestival
Der er børnefestival 11/6 hvis vi råder over hal C. Det er U13 D/P der har ansvar for at afvikle dagen.
Det er meningen at det er børn der underviser børn – HRØ stiller med en børnekoordinator der er med
til at starte op, hun har nogle rekvisitter men, og ellers bruges vi vores eget. Der skal gives information
til U13 årgangen at de har denne tjans – DHF-maskotterne Trille og Trolle er bestilt, Valde kan også
lånes. Anja/Karina koordinerer. Anja sørger for at aflevere rekvisitter retur

•

Samlet opgørelse over forbrug af rekvisitter

Der er i sæson 21/22 forbrugt ovenstående mængde rekvisitter – der er meget stor forskel i hvor meget
de forskellige hold bruger. Der er nogle ting som klubben stiller til rådighed og andre ting som spillerne
selv skal sørge for til dagligdags træning. Vi følger op på trænermødet.
•

Deltagelse af UU på opstartsmøder:
Ungdomsudvalget vil igen i år gerne inviteres med til opstartsmøderne på de forskellige hold.
U15P + U17P er afholdt
U13P+U11P+U9P+D – Karina/Lisbeth
U11D 23/5 18.15
U13D 18/5 kl. 18.00
U10D – efter sommerferien
U15D – mangler info
U17D – mangler info

•

Evt. (bordet rundt)
- Ole – henvendelse fra 5-a-side om at de er kede af deres træningstid. Men desværre umuligt
at efterkomme alle 100%.
- Anja – Vi lagt billet ind på foodfestivalen til næste år (bar og oprydning) – det er en
overkommelig opgave som evt. kunne fordele mellem 4 hold de 4 dage den foregår.
- Jan
- Karina K – indkøb af 2 ”jack-til-light stik” til kampdagen. Ønske om t-shirts til hjælpere til
kampdag.
- Lisbeth -ikke yderligere
- Maria – ikke yderligere

Næste møde 7/6 afholdes på teams
”Strategi-eftermiddag” kl. 13/6 – Ole vender retur med lokation

