Referat af håndboldudvalgsmøde den 11. nov. 2013

Deltagere: Kari, Kim, Lene Hanne Ø og Hanne Søe.
Håndboldudvalgsmøde den 11. november 2013.
 Referat fra sidste møde (den 10. september) blev godkendt
 Siden sidst senior:
o

CUP – næste år?

o

Endelig point. Vi håber, at der nu går fremad – og at træner og spillere i samarbejde kan
komme ud af vanskelighederne.

o

Dommerbord. Samtale om, hvordan vi finder nye. (Hanne Søe taler med Jyllandsserie
Damer og Herrerne – om hjælp fra deres kontakter).

 Siden sidst ungdom: Det går fint.
o

U6 har vundet deres første 3 kampe ved stævne.

o

U8 drenge har været til snart 3 stævner og U8 piger tager til sit første stævne i weekenden.

o

U10 Drenge klarer sig godt i C med Kalle som træner. Stor geist og god stemning.

o

U10 Piger A er storspillende. U10 Piger B er kommet i en svær pulje. Men det går stille
fremad.

o

U12 Piger – ingen status på mødet. De vil til Thy Cup med Hanstholm. Vi formoder at
Hanstholm melder dem til.

o

U14 drenge – alt går rigtig godt. De vil til Thy Cup.

 Hanne Søe tager sig af et Brag i hallen. Hanne Søe sørger for Fighter-gave til alle ungdomshold:
Strømper. Tager sig af at indkalde U4 og U6 til indløb ved førstehold. Is deles ud til de små/slikpose.
 Lene laver en ny liste – hvor vi kan booke os ind – som halansvarlige.
 Hanne sender kontingentlister til Lene, så hun tjekker af.
 Turneringskoordinator – vi mangler en ny!
 Håndbold-udvalgsmedlemmer: - vi skal hver kigge efter flere. Der mangler mange kræfter i
udvalget.
 Ansættelseskontrakter – Hanne Ø og Lene sørger for det.
 Peter Heskjær er ansat som målmandstræner.

Næste møde mandag den 9. december 2013.
Hanne Søe
11. november 2013

Den 11. november 2013, Hanne Søe

