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Referat bestyrelsesmøde torsdag den 14. januar 2016 
 Mødet afholdt hos Charlotte kl. 19.30-22.15 Til stede: Martin, Henrik, Jette (fra ca. 21), Rikke, Charlotte, Sia og Lene Afbud: Peter   
Punkt Emne Ansvarlig 
1. Gennemgang af referat fra sidste møde: 

Stadium-aftalen 
Kontrakter til Sia 
Banner med de 10 forældrebud v/ Frederik? 

 Martin/Charlotte 
Martin/Rikke 
Henrik 2. Nyt fra HB/FU: 

Der har kun været afholdt kort jule-HB-møde siden sidste 
møde i håndboldbestyrelsen.  
Vi har forslag vedr. valg af bank samt udvidet samarbejde 
på tværs af afdelingerne om sponsoraftaler, som Lene 
sender forslag om til FU mhp. drøftelse på HB-møde 4/2. 

Lene 

3. Lokalereservationer 2016/17: 
Vi forventer at have det samme antal hold i sæsonen 16/17 
som i 15/16. Vi har færre spillere på holdene, men ikke 
færre hold, så vi har behov for samme antal timer i hallerne. 
Vi ønsker opvarmningslokalet under cafeteriet til HS- og DS-
træning og kampe. 
Der mangler streger i hal 3, så der kan trænes og spilles på 
to baner i hallen.  
Martin skriver til FU 15/1. 

Martin 

3. Økonomi:  Økonomien ser fornuftig ud  Der er indkommet ca. 7000 kr. fra Greve Kommune 
til projekt Tumlinge.  Sia sender fakturaer fra HRØ til Lene mhp. 
ansøgninger om kursustilskud fra Greve Kommune.  Fastelavsudvalget er i fuld gang, og der vil løbende 
komme penge fra sponsorer og regninger til Sia. 

 
 
 
 
Sia/Lene 
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 4. Status på ungdoms-holdene: 

Tumlinge: 21 tilmeldte børn. God stemning den 9/1. Næste 
gang er 13/2. De er orienteret om fastelavn den 6/2. 
U6/U8: Der bliver C-stævne i Tune 6/3 samt en anden dag i 
foråret. 
U10-mix A: Der har været indbudt til ”tag en kammerat 
med”, men årgangen er ramt af, at mange piger går til 
gymnastik og drengene til fodbold. Der er brug for flyers til 
Karlslunde. Peter og Henrik ser på det. 
U14-drenge A+B: holdfællesskabet med Fløng fungerer godt. 
Charlotte tager kontakt mhp. næste sæson. 
U14-piger A+B: Pigerne er fortsat glade for mandags-
træningen. 
U16-piger: vi drøfter fordelingen i sæson 16/17, der kan 
betyde opdeling af holdet på to årgange. 
U18-drenge 2. division: Holdfællesskab med Roskilde.  
Trænersamtaler planlægges afviklet før uge 8. 

 Henrik, Peter, Lene      Henrik, Peter  Charlotte   
 
 
 
Charlotte/Martin 

5. Ny DS-træner: 
Jette/Martin har gennemført samtaler med forskellige 
træneremner. En har set holdet spille og tre spillere har talt 
med træneren. Jette følger op. 
Der planlægges med samtræning mellem U18P og DS i 
sæson 16/17. 

 
 
 
Jette 

6.  Halvagter: Charlotte opdaterer og rundsender skema – og 
alle bedes byde ind på vagter. 

Alle 
7. Sponsorer: 

Sponsorudvalget har stillet en del spørgsmål, som drøftes – 
herunder tøjleverandør og tøjmærke. Henrik svarer udvalget 
(se mails om dette). Der er stor ros til sponsorudvalget for 
deres flotte arbejde. 
Lene kontakter FU vedr. bankforbindelse og sponsor-arbejde 
på tværs af afdelinger i Tune IF. 
Sponsorer bør ses tydeligere på hjemmesiden. Henrik ser 
på, hvad der er muligt. 

 
 
 
Henrik 
 
Lene 
 
Henrik 

8.  Idrætspuljen (frist 15/2): 
Martin og Lene ser på kriterierne og ideer til projekter, vi 
kan søge på. 

 
Martin/Lene 

9. Materialer – status: 
Der er stadig trænere, der ikke har modtaget det bestilte tøj. 
T-shirts med på skriften ”Træner” skal indkøbes i forskellige 
størrelser, så de kan udleveres ved sæson-opstart. Rikke 
samler op med Frederik. 

 
 
 
Rikke 

10.  Flyers til rekruttering af nye spillere: 
Henrik spørger Jesper, om der er en skabelon, der kan 
arbejdes ud fra.  

 
Henrik 
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11. Klub-Nyt (frist 15/1 kl. 12): 
Generalforsamling 5/4 
Juleafslutning med billeder og intim stævne i Hvidovre med 
billeder. Martin skriver tekst, Frederik sender billeder. 

Martin/Lene 

12. Lokaler: 
Hal 2 renoveres fra 6/6 til 29/6, så alle hold skal træner i 
hal 1. Skal indarbejdes i sommertrænings-planen. 

 
 
Bestyrelsen 13.  Velkomst-brev til forældre: 

Teksten er færdig (tak til Gry) og sendt til Frederik mhp. 
layout. Trykning står vi selv for. 
Folderen skal udleveres til alle forældre på 
ungdomsholdene, når den ligger klar. 

 
 
Martin 

14. Generalforsamling 5/4 – hvem genopstiller til bestyrelsen? 
Sia stopper, men alle øvrige genopstiller. 
Vi skal ud og finde en ny kasserer – Martin har fået forslag, 
han følger op på.  

 
 
 
Martin 15. Påsketur 2016: 

Grundet tilslutning fra for få hold, satses der ikke på 
udlandstur i påsken 2016, men i stedet på Vejles FrøCup i 
DGI-centeret og Haribo til de mindste. Der tales med 
trænerne om dette. 
Til gengæld vil der blive arbejdet videre med tilmelding til 
julestævne i Lund i Sverige. Information skal ud hurtigst 
muligt. 
Spillernes opsparing modregnes udgiften til påsketuren. 

Henrik/Rikke 
 
 
Charlotte 
 
 
 
 
Sia/Martin 16. Næste møde: Mandag 15. februar kl. 19 hos Martin inkl. 

spisning. 
Martin :o) 


