UU møde 10. august 2021 kl. 17.00-21.00

Deltagere:
Ole
Anja
Karina
Jan
Maria
Karina
Lisbeth

Gæster: Håndboldvennerne

Vi havde besøg af ”Rødby” og Jesper Kristiansen fra Håndboldvennerne omkring Håndboldvennernes
fremtid samt eventuelle overgang il Ungdomsafdelingen. En god dialog vi følger op på hen over
sæsonen. Det fantastiske arbejde der gennem mange år er udført af Håndboldvennerne skal
videreføres i den ene eller anden form.
Referat:
Årshjul:
Kombineret managermøde/grillarrangement – forslag om 24/9.
Den Grønne Tråd – arbejdes der kraftigt på – skal være klar til ovenstående arrangement, hvor den skal
præsenteres.
Opgavefordeling for senior/elite afdeling: Nordea kast kører videre (U15D/P), indløb kører videre (U7-9)
(dog først når restriktioner er ophørt). Det Grønne Hjørne fortsætter: Anders vil stadig gerne være en
del af det. U15P filmer til damernes kampe og U17P fejer til damernes kampe.
Skal der stables et dommerkursus på benene ift. døm-selv kampe?. Maria lægger en føler ud. Er Rødby
stadig ansvarlig for døm-selv?
Planlægningsmøde for kampdag i kalenderen. Datoer for mulige kampdage i sæson 21/22 er sendt til
Anja W
Når byggeri er færdigt, skal ungdommen have eget rum.
•

Hjertestarter kursus
3 seancer gerne efter hinanden a 45 min (max 15 deltagere / +12 år)
Maria har kontakten til Hjerteforeningen. Der er sendt invitation ud til trænere/managers om 3
kurser 30/8 – afventer tilslutning og håber på det bliver en succes med stor tilslutning. Der er
mulighed for yderligere kurser hvis det ønskes

•

Plan for ”løse” træningstider (tirsdag + lørdag)
Lisbeth/Karina har lavet plan for de første måneder, hvor turneringen ikke helt er gået i gang endnu.
Plan sendes til kontoret.
Ole tager en snak med Rødby om at tage kontakt til Patrick Bols ift. målmandstræner for Ungdom til
den frie tid om tirsdagen

•

Lysfestival v. Anja
Der er sendt en plan fra lysfestivallen, og der vil snart blive sendt en liste med datoer til årgangene,
med hvilke dage de skal dække.
Karina/Anja fordeler dage ud. Lønnen er den samme og samme antal vogne.
Det forventes at de optjente penge bruges på forårsstævne.

•

Styrketræningsbarak vs. Styrkelokale i Rambla v. Jan
Jan er med i Brugerrådet hvor der diskuteres styrkelokale. Nye faciliteter kommer med ind under
halfordeling. TMS bruger pt alle dage fra 16-21 i egen barak, så det er svært at se hvordan vi skal
kunne få samme antal timer som vi har nu i egen barak.
Der er en masse tanker omkring hvordan styrkefaciliteten skal udnyttes.

•

Trænersituation v. Karina og Lisbeth
Har været de fleste af holdene i børneafdelingen rundt og holdene er kommet godt i gang og der er
stort set styr på trænersituationen. Der er et godt samarbejde mellem holdene. Aktuel sag med en
spiller der skifter til underliggende årgang, er løst rigtig fint.
En løsning på vej til U11P ift. manglende træner – vi ved endelig besked i næste uge.

Udfordring på U11D – der mangler en træner til at støtte teamet om mandagen. Ole lægger opslag
på trænergruppen.
•

Sponsoransvarlig/Sponsorudvalg – hvordan skrider det frem?
Der skal bankes på dørene ude hos sponsorerne.
Der mangler feedback på sponsorkataloget – vi har langt fra fået det ud af det, som vi håbede på,
efter at der reelt blev lagt mange kræfter i at udarbejde et klart beskrevet og let tilgængeligt
produkt.
Der SKAL ske noget på sponsorsiden fremadrettet. Karina meldte sig som tovholder på et forslag
om, at hver årgang skal finde hver en sponsor-repræsentant, som så skal indgå i et team – gerne
sammen med dame-elite afdelingen, så vi arbejder samlet i foreningsregi.
Flere hold finder uden problemer sponsorer til klubdragter. Det er også fint. Men vi skal også tænke
på den samlede foreningskasse.

•

Corona update
Restriktioner væk pr 1/9. Der er kommet nye retningslinjer ift. nærkontakt.
Omklædningsrummene er åbne igen.

•

Ny hjemmeside for tms-ringsted.dk er gået i luften 10/8-21
Bliver opdateret og udbygget løbende. Der er lavet en fin samlet TMS forside, hvorfra man kan ledes
videre til henholdsvis TMS A/S, Dame-Elite og Ungdom. Jan styrer dame/ungdom. Der har været et
fint samarbejde med TMS A/S omkring en fælles platform.

•

Kortbane i hal A
Der er givet grønt lys i Brugerrådet for at der bliver etableret kortbane i hal A fra sæson 21/22.
A/S får besked.

•

UU på opstartsmøder
Der er møder i kalenderen for 2 drengehold i august. UU er repræsenteret på begge opstartsmøder.
De fleste af holdene har afholdt før sommerferien

•

Bambusa – planlægning
Går snart i gang – september. Vi når ikke at afholde et managermøde inden salget.
Der kommer skriv fra Bambusa. Meldes dato ud for bestilling, salg og returnering af sokker (Ole).
Der skal laves en fordeling på hvad der går til klubben/holdet.
Kick-off på teamsmøde for managers. Salg foregår forventeligt de sidste 14 dage af september. Fra
U9 til dame senior deltager.
Ole laver en tidsplan – der laves indkaldelse til kick-off møder

•

De sportslige ansvarlige skal videre med deres roller.
Karina og Lisbeth forsøger at få dialog i gang med alle sportslige ansvarlige. Der er god feedback fra
de børneansvarlige.
Skal være tidligere ude med trænerkontrakter – dette skal de sportslige ansvarlige være
behjælpelige med fremadrettet.

•

Det grønne hjørne – igangsætning damer/herrer
Anders Andersen/Julie Andersen vil gerne stå for det.
Forsøger at få det stablet på benene til udvalgte damekampe også.

•

Generalforsamling – sammensætning UU
Skal der ændres i sammensætningen?
Evt. få en drengeansvarlig ind - Ole følger op.
Alle modtager genvalg.

•

Sportmaster/Salming
- Status på tøj og sponsortryk.
Der er forsinkelse på tøj, mange undskyldninger fra Salming. ØV! Det er langt tilfredsstillende og Jan
bruger oceaner af tid på det tøjprojekt. Der er opsat møde med Salming/Sportmaster/TMS A/S på
fredag. Forventet levering 28/8.

•

Sponsorcykling 25.06.22 med deltagelse af Ungdom
Forslag om at lave ungdomssponsorcykling forud for ”Det store” sponsorcykling. Hvor spillerne fra
de forskellige hold cykler.

•

Evt. (bordet rundt)
- Maria – niveaustævner. Pågældende hold bemander dommerbord.

Næste møde 7/9-21 kl. 17-21 – Maria indkalder. Lis indkaldes som gæst kl. 17.00 (best.møde rykkes)

