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Referat bestyrelsesmøde mandag den 5. december 2016 
 Mødet afholdt i logen kl. 20-22 efter Knæk kurven/Klubbuilding med HRØ-konsulent kl. 17-20 Til stede: Jette, Rikke, Charlotte, Thomas, Martin og Lene Afbud: Peter, Henrik   
Punkt Emne Ansvarlig 
1. Næste møder: 

Lørdag den 7. januar kl. 9-14.  
Logen er booket. Lene bestiller forplejning hos nye forpagter 
(denne var ikke startet, så Jette stod for maden – TAK). 
Martin/Lene rundsender angående dagsorden. 
 6. februar kl. 17-20 og 20-22.  
Logen er bestilt. Lene bestiller mad. 
 Referat fra 7. november godkendt. Peter lægger på Fb og 
hjemmeside. Martin sender til FU. 

 
 
Lene 
Martin, Lene 
 
 
 
Lene 
 
Peter, Martin 

2. U18P’s træningstider efter nytår: 
Frederik, Rikke og Jette har talt med pigerne om at ændre 
træningstid onsdag til torsdag, så der kan trænes sammen med 
DS. Der er delte meninger blandt pigerne, og nogle har svært ved 
at skifte grundet fritidsarbejde. Frederik melder tilbage til Jette 
før jul. 

Jette 

3. Ny kasserer og økonomi:  
Vi mangler fortsat en kasserer, og vi har bedt FU om hjælp. På 
mødet med Sven, Dorthe og Villy den 1/12 fik vi grønt lys til at 
opdele arbejdet i flere forskellige funktioner og købe os til at få 
konteret og betalt regninger, mens kassereren fortsat skal være 
valgt på en generalforsamling. Håndbold har bolden! 
 
Det aftales desuden, at Bent A. skal kontaktes vedr. oprettelse af 
elektronisk indmeldelse á la gymnastik og svømning, så der skal 
betales, før spilleren kan oprettes i håndoffice og spille kampe. 
 
Aktuelle ordning: 
Martin står for regnskabet, og betaler p.t. regninger cirka en 
gang om ugen og konterer en gang/måned. 

 
Martin, Lene 
 
 
 
Martin 
 
Sven, Martin 
 
 
 
 
Martin 

3. Opsamling på Knæk Kurven-forløb: 
Dagens tema: Frivillighedspolitik.  
Martin rundsender det skema, vi fik udfyldt på mødet. 
Vi har besluttet os for udsendelse af spørgeskema til alle i Tune 
IF Håndbold den 17/1-2017. Der arbejdes på dette den 7/1. 

 
 
Martin 
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 4. Kommunikationsplan forud for udsendelse af spørgeskema som led i Knæk Kurven-forløbet: 

Sættes på dagsorden til mødet den 7/1. 
 
 
Lene, Martin 5. Afholdelse af stormøde som led i Knæk Kurven-forløbet: 

Der skal laves plakater – bed om program fra Frederik. 
Sted og tid drøftes også på mødet den 7/1. 

 
? 
Alle 6. Kurser for træner/ledere: 

Charlotte sender relevante kurser videre, men der har endnu 
ikke været nogen relevante og derfor ingen afsted på kurser.  

Charlotte 

7. Sponsorudvalg 
Alle sponsoraftaler skal gå gennem sponsorudvalget. Holdet, der 
er gået direkte til en sponsor, vil blive kontaktet af Claus. 
Mail fra Sponsorudvalget 14/12: Bestyrelsen bedes som tidligere 
anmodet tage stilling til, om pengene skal gå til en klubtrøje, så 
dette kan tilføjes aftalen med den konkrete sponsor? 

Henrik 

8. Skadesnøgler x 3: 
Sven Edelmann oplyser på møde den 1/12, at vi bør kunne få 
det ordnet i den administrative medarbejders arbejdstid – og 
hvis der er problemer, bedes vi kontakte Sven. 
(Efterfølgende har Brian Roos fået åbnet en af nøglerne.) 

Jette, Lene 

9. Kondicykel fra Thomas til Håndbold: 
Vi siger ja tak og Thomas kommer op med den. 

Thomas 
10. Næste HB-møde 8. december: 

Martin deltager, idet Lene er forhindret, og håndbold stiller 
forslag om nye priser til medlemmerne for veludført gerning:   Ungdomsleder-pris  Årets nye frivillige 

Martin 

11. Tumlinge: 
Juleafslutning den 10. december med julemusik, juletræ, 
nissehuer, juice og godteposer. Peter laver opslag om tilmelding 
på Facebook og køber ind. Henrik, Lene og Peter kommer. Peter 
spørger sin datter, om hun vil hjælpe. 
 
Vi spørger forældrene om deltagelse i ”udviklingsgruppe”, når vi 
har første samling efter jul = 7. januar (udskudt). 

 
Peter, Lene, 
Henrik 
 
 
 
Peter/Lene 

12. Klub-Nyt i 2017: 
Klub-Nyt bliver et indstik i TunePosten. Første nummer 
udkommer 26/1, der er frist 22/1 og intern frist med 
fremsendelse af tekster til Anne Kaas den 15/1. 
Forslag til historier drøftes og Lene tager dem videre. 

Lene 

13. Trænere sæson 17/18: 
Jette og Lene taler med HS og efterfølgende Brian Roos. 
Jette og Lene taler med U18D og efterfølgende Tom og Allan. 

Jette, Lene 

14. Julegaver til trænere og ledere: 
Jette sørger for vin/øl via sponsor samt julekort til alle. Uddeles 
til ungdomsafslutning og hvor vi ellers ser trænerne. 

Jette 
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Ref. Lene. 

15. Ungdomsafslutning 12/12 kl. 16.45: 
Ungdomsudvalget har planlagt aftenen inkl. scorings-præmier, 
vinder-præmier, spisning og godteposer, og Jette uddelegerer 
opgaver til bestyrelsen. 

Jette, Charlotte, Martin, Lene. 
16. Roskilde Festival 2017: 

Vi deltager, hvis Roskilde fastholder, at vi må sætte priserne op. 
Malene holder pause, og Jette er ny hovedansvarlig og indsender 
ansøgningsskema. 
Vagtplan: Ditlev 
Madindkøb: Jette 

Jette 

17. Indberetning af ønsker til haltider 2017-18: 
Fristen er den 8. januar. 
Sættes på dagsordenen den 7. januar. 

Martin, Lene 


