
Referat af træner/ledermøde tirsdag d. 6-2-2018 kl. 19.30 

Tilstede :  21 personer, heraf 4 fra UUV samt 3 bestyrelsesmedlemmer. 

 

Referat : 

 

Rasmus byder velkommen på Ungdomsudvalgets vegne. 

Standerhejsning for U5 til U13 er planlagt til 3-3-2018. 

Forslag til afvikling af standerhejsning :  

Kl. : 10.15 : De yngste årgange kunne møde på stadion til præsentation af trænere og let træning. 

Kl. : 11.00 : De ældre årgange møder ind, og ALLE samles omkring flagstangen.  

Kl. : 11.15 : De yngste årgange går i klubhuset og hygger med mad og drikke, mens de ældre 

årgange bliver udenfor til præsentation af trænere, samt en let træning. 

Kl. : 12.15 : De yngste årgange siger ” tak for i dag ”, og de ældre årgange går i klubhuset og hygger 

med mad og drikke. 

De yngste årgange venter evt. med at opstarte træningen til lidt længere henne på foråret. 

Bordet rundt : Opdatering af træningstider og antal af ønskede bolde ved opstart. 

Bordet rundt : Hvad har hver træner reelt brug for af plads på anlægget ( 3, 5 eller 8 mands baner ) 

Samt ønsker til mål og størrelser på mål. 

UUV laver plan over brug og fordeling af anlæg, samt tidsplan ( meget pres på mandag fra kl. 17 til 

kl. 19 ) sammen med stadioninspektøren. 

JH informerer om at AAK er klar over vores problem med vand på banerne langt hen i foråret.  

Der lægges nye dræn flere steder, og der grøfter renses op helt ud til fjorden. 

Der kommer nyt hegn langs Vodskovvej og ny beplantning. 

Der er gode muligheder for at træne på banerne ved Kultur og Idrætscentret. 



Forslag : Kunne vi få en aflåst container ( BOXIT fx ) til at stå ved Hallen til opbevaring af bolde, 

kegler osv. ? 

Ønsker om at der kridtes ved Hallen. 3 stk. 8-mandsbaner. 

Forslag : For at aflaste anlægget ved stadion, kunne man måske træne én gang om ugen på 

stadion og én gang om ugen ved Hallen ? 

Der er dårligt lys ved Hallen, og det er AAK gjort opmærksom på, med besked om, at det bliver 

udbedret ” når der er penge til det ”. 

UUV har valgt i år at priotere :  

FÆLLESSKAB/KLUBÅND….!! 

U5-U9 : KFUM CUP 

Fra U9 og op : Hinnerup Cup d. 1-2 september. Klubben yder 10.000,- i tilskud til dette, eller 

egenbetaling. 

Træningsfællesskaber. 

Fællesdag med blandede hold og hygge. 

Fællesspisning for alle klubbens medlemmer. Hold eller årgang står for madlavningen og maden 

kan bestilles og betales, så det er muligt at spise aftensmad i klubben i umiddelbar forlængelse af 

en træning. Evt. overskud går til det enkelte hold. 

Evaluering af tøj : UUV sender mails ud til trænerne om tjek af tøj og tasker sammen med 

stadioninspektøren. 

Træneruddannelse : Er det muligt at vi selv afholder dette over en weekend fx ? Med en konsulent 

fra DBU ? 

Kamplederkursus : Stort ønske at flere forældre ville deltage i et sådan kursus. Rasmus Bøjer og JH 

undersøger mulighederne. 

Hvordan kan vi appellere til forældregruppen om at deltage ? Er hverdag bedre end weekend ?  

Ønske om ens udseende træningsdragt til alle. 

UUV laver udkast til hvilken dragt, der kan købes til børn og trænere med billeder og tekst. 

Lise Porsborg byder ind, med at sætte processen i gang. UUV tager kontakt. 

Stort ønske om at få cafeteriet åbent når der er hjemmekampe. Forældre / årgang kunne passe 

cafeteriet.  



Bestyrelsen opfordrer alle trænere til at ” reklamere ” for generalforsamlingen d. 14-3. 

Der er spisning kl. 18 ( tilmelding til Jette Philipsen senest d. 9-3 ) og generalforsamlingen starter 

kl. 19. 

Vi skal ha nogle flere frivillige til at løfte nogle opgaver både i bestyrelsen og i forskellige udvalg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Referent : Jette Philipsen. 



 

 


