
Møde i håndboldudvalget – mandag den 13.03 2017

Kl. 19. 00 – 21.00

Kristian

Kent

Ditte

Lotte

 Trine

Camilla – afbud

Punkter:

1.  – Godkendelse af referat – ok

2. Konstituering af udvalg:

Formand – Ditte Holler-Jensen

Ungdom – Camilla og Ditte

Senior – Kent og Krede

Trine Ø og Lotte Hyldahl har valgt ikke at fortsætte i udvalget næste sæson.

3. Ungdomsafslutning 

Lørdag den 8. april 2017 – mødetid i hallen kl. 10.00 – 13.00. For U4, U6, U8, U10 & U12.

Invitation – Camilla.( husk forældrekaffe/ afslutning) – vi bager alle en kage i udvalget. Udvalget mødes kl. 
09.30 – og planlægger dagen. Hvert hold byder ind med en leg/ øvelse/ underholdning – som alle kan være 
med til. Dagen slutter med forældrekaffe og tak for denne sæson.

Trænerafslutning: mandag den 27. marts – 2017 Bowling, spisning og hygge. Kent bestiller i 
bowlingcenteret.  Lotte inviterer. 

4. Info fra mødet med Damer senior og Herrer senior.

Damer: Ønsker træning 2  timer pr. gang. Gerne med mere fysisk/ styrke træning. Tidligst med start kl. 
19.00. De ønsker ikke en spillende træner, - på grund af overblikket på banen. Trænerforslag til kommende 
sæson ; Krede, Ove Leegård eller Jan Nielsen. Ønsket om en træner til evt. 2. hold.



Herrer: Manglende deltagelse ved træning. Ofte bliver træningen aflyst pga. for mange afbud. Matti er 
blevet anfører for holdet, med opgave i at støtte holdet og kontakt til trænerteamet. Ønsker at starte tidligt
op, evt. august. Måske med fællestræning mellem klubberne/ Nordthy, Sjørring osv. Onsdag træningsdag. 

Aftale efter jul – 1 gang træning ugentlig – kontingent nedsættes. 

5. Info fra halbestyrelsen

      16. september arrangement i hallen - 4 personer skal hjælpe. Aftenarrangement – hjælp til servering 
osv. 

     Fælles arrangement den 6. april – i Hørdum DGI – om hvordan senior sport bliver mere attraktiv. Kl.  
19.00  – 22.00 – gerne et par personer fra både håndbold og fodbold udvalg.  ( meldes tilbage til Trine)

6. Møde i hovedbestyrelsen – den 23. marts. – Ditte og Kent.( gerne Camilla)

7. Knæk- kurven projekt.  – møde den 21. marts kl. 17.30 – 20.30. 

- alle deltagere 

8. Hold og træner næste sæson. ( et forslag vi kan arbejde ud fra )

U4 – Hanne og Lene, Sanne og Signe.

U6 – Lotte og Ditte

U8 – Lotte og Ditte

U10 – Tina og Trine

U12 – (Kent – Evt. holdsamarbejde) – andre løsning evt. Michael Ø

Senior – Herre 2 hold - afventer

Senior – Damer 2 hold – afventer

9. Kontingent + bolde – træningsdragter næster sæson – næste møde

10. Oprydning i boldrum, - trøjetasker  + halansvarlig / tidtagning + speaker  + et brag i hallen. næste møde

11. næste møde 3. april kl. 19.00 i hallens mødelokale

12. evt.  

           11. april – Hop og Rul og hallen fra kl. 8.00 – 18.00 – inkl. Opsætning og nedtagning.  



Gave til Ove Leegård  - Camilla, Lotte og evt. Lux tager til reception.

Obs. Tak til de frivillige til hjælp til stævner og sv. 


