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Referat bestyrelsesmøde onsdag den 27. april 2016 
 Mødet afholdt hos i hallen kl. 19.30-22.15 Til stede: Martin, Henrik, Jette, Rikke, Charlotte, Peter, Thomas og Lene  
Punkt Emne Ansvarlig 
1. Opsamling på referat fra sidste møde: 

Referat og punkter fra sidste møde blev gennemgået. 
 

2. Ny kasserer og økonomi:  
Vi mangler fortsat en kasserer, og vi prøver nu at kontakte tre 
forskellige regnskabsfolk for at få et tilbud på, hvad det vil koste 
at lægge opgaven ud til en professionel. Opgaven omfatter ca. 
1000 bilag, når Hedebo og Roskilde Festivalen ikke tælles med – 
der køres separate regnskaber på de to aktiviteter. 
 
Foreløbig er det kun Martin, der er oprettet i systemet til at 
kunne godkende betalinger.  
 
Sia arbejder i øjeblikket på en manual til sin efterfølger, hvilket 
vi er meget taknemmelige for. 
 
Vi har modtaget 1600 kr. fra Greve-puljen til 2 spilleres 
påsketur, bilaget er sendt videre til Sia. 
Vi har modtaget 1000 kr. fra DIF til dækning af en spillers 
kontingent. 
 
Der mangler fortsat indgåelse af enkelte træner-kontrakter, som 
er basis for godtgørelse og tøjindkøb. 
 
Ny kontrakt vedr. tøjvask skal også på plads snarest. 

 Martin/Henrik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin 
 
 
Jette/Lene 3.  Opgavefordeling i den nye bestyrelse: 

Vi gennemgik først de forskellige udvalg, som fremgår af vores 
hjemmeside under Om os/Udvalg. 
Der skal følges op på, om alle ønsker at fortsætte, og hvordan 
der skal bakkes op om Frederik vedr. materialeindkøb. Tim og 
Henrik tilbyder deres hjælp til indkøb af trænertøj. 
Henrik er fortsat bestyrelsens kontakt til sponsorudvalget. 
Der er enighed om, at udvalg og opgaveansvarlige har den fulde 
kompetence til at tage beslutninger, når bestyrelsen har 
uddelegeret kompetencen. 
Dommerbord: se punkt 8.  
Hjemmesideansvarlige: Henrik og Peter, webmaster.haandbold@tune-
if.dk 
Trænersamtaler mhp. sæson 2017/18 skal startes fra januar 
2017. Hvem der skal stå for samtalerne aftales før jul. 
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 4. Sommertræningstider: 

Der var tilbagemeldinger fra Jette/Charlotte om, hvilke hold, der 
ønsker at træne i maj/juni måned. Charlotte laver et udspil til 
sommertider og sender rundt. 
 

Charlotte 

5. Ungdom: 
Vi gennemgik de gennemførte trænersamtaler. Der følges op med 
de sidste samtaler den kommende uge og der gives 
tilbagemeldinger til trænerne. 

Charlotte, Henrik, Martin 

6. Senior: 
HS: fortsætter som nu med Brian Roos som træner og Mikkel 
Langebjerg som holdleder. 
DS: er startet op med Søren og Flemming. 
OB: fortsætter som nu med Max som træner og Alex som 
holdleder, holdet starter træning til august. 
OG: Samtale med Nancy mangler endnu. 

 
 
 
 
 
 
Jette 7. Udvalg: 

Se punkt 3 og oversigten på hjemmesiden. 
 

8. Dommerbord: 
Jette fortsætter med at besætte dommerbord til seniorkampe, 
men stopper ift. ungdom. 
Martin taler med ungdomsudvalget om opgaven med at finde 
forældre/andre til dommerbord til ungdomskampe. 
Vi planlægger dommerbordskursus i fx august. Drøftes på det 
næste træner/leder-møde. Dato skal besluttes. 
 

 
 
 
Martin 
 
 
Bestyrelsen 

9. Sponsorudvalg: 
Udvalget havde diverse spørgsmål til bestyrelsen, som vi 
drøftede. Henrik melder tilbage til udvalget. Alle medlemmer af 
udvalget fortsætter (se hjemmeside). 

Henrik 

10. Roskilde Festival: 
Der er 60 bånd til rådighed og ikke alle pladser er besat endnu. 
Man skal tegne sig for 3 x 8 timer fordelt på de 4 dage. Der har 
været opslag på facebook 8. april. 
Foodprocessor indkøbes til deling mellem festival og Hedebo. 
Der mangler fortsat folk til opsætning af bod 25/6 – skriv til 
Peter Mygind. Ny container skal købes. 
Jette arbejder på, at få madleverancerne på plads. 

 

11. Hedeboturnering (U10-U12-U14): 
Invitationer er sendt ud. Der arbejdes på Camp for Tunes U16-
U18-spillere. Drøftes med udvalget. 

 

12. Idræt i natten 9. september 2016 – kun for de mindste: 
Martin deltaget i møde og spørger selv nogle af 
ungdomstrænerne, om de vil hjælpe på dagen. 

Martin 
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Ref. Lene. 

13. Nyt fra HB/FU (intet møde siden håndbold-generalforsamling): 
Haludvalget har fordelt pengene i reklamefonden, og håndbold 
har fået penge til indkøb af skyggetræningsfigurer. Hvem køber – 
besluttes på næste møde. 
 
Tumlingebold fortsætter i hal 2 på lørdage. Martin sender datoer 
til Peter, så de kan lægges på hjemmeside og Facebook v/ Peter. 
 
Der er hovedgeneralforsamling den 11. maj. Der mangler en 
suppleant. 

 
 
Bestyrelsen 
 
 
Martin 
 
 
Lene 
deltager. 14. Idrætsfesten 2016: 

God fest! Jette og Frederik modtog priser – tillykke til dem igen. 
Martin taler med Kim om sponsoraftale og Henrik opdaterer 
”kræmmermarkedslisten”. 
 

 
 
Martin/ 
Henrik 

15. Næste møde: 
4. juni kl. 9-14 hos Thomas, Byagervej 7 eller hos Martin, 
Odinsvej 5. 

Thomas giver besked. 


