
     
         TUNE IF HÅNDBOLD               
                                  Seriøs håndbold – for sjov 
 
 
 

Referat bestyrelsesmøde lørdag den 7. januar 2017 
 Mødet afholdt i logen kl. 9-14 Til stede: Jette, Rikke, Charlotte, Thomas, Martin, Peter, Henrik, Lene Version: 3.2.2017  

Punkt  Ansvarlig 
1. Ønsker til Lokale-booking sæson 17/18 (frist 8/1) 

Faste dage: 
Hal 1: mandag-torsdag 16.30-22.00 (OB 22.30) 
Hal 3: tirsdag 17-18.30  
Selskabslokalet tirsdage 19-21, torsdage 
Event-datoer: 
Hedebo-stævnet: 24.-25.9.2017 
U9/10-mix x antal lørdage 
Selskabslokalet på kampdage (søndage) 

Martin 

2. Opgavebeskrivelser: 
Nyt møde den 30.1 kl. 19.30 i klublokalet (er booket). 
Henrik har sendt mail med link til drop-box. Alle bedes 
uploade allerede udfyldte opgavebeskrivelser – og gerne 
arbejde på de ”lette”, før vi mødes. 

 
Alle 

3. Forberede spørgeskemaundersøgelser (udsendes 17/1) 
Mikroer og tumlinge er ikke i håndoffice. Martin sender 
oplysninger fra Tirus til Henrik. 
Bestyrelsen v/ arbejdsgruppen udsender en mail til alle om, at 
undersøgelsen kommer 17/1. Indhold afhænger af, hvad der 
allerede står i undersøgelses-brødteksten. HRØ-konsulent 
melder tilbage til Lene vedr. dette. 
Der mangler en del mailadresser på gamle spillere i 
håndoffice. Martin trækker total-liste i Tirus og sender til 
Henrik – så der kommer mailadresser på alle ind i håndoffice. 

Arbejdsgruppe: 
Martin, Henrik,  
Lene 

4 Opsamling på kontingentopkrævninger/medlemstal 2016/2017: 
Opkrævninger er udsendt. Martin tjekker med indbetalinger. 
Medlemstal er sendt til HB – inkl. forventninger til 2017. 
HUSK at få dem ind her. 
Vi arbejder på at få gennemført ændret opkrævnings-
procedure, hvor alle spillere – nye og gamle - tilmelder sig 
aktivt til ny sæson på hjemmesiden med Dankortbetaling – og 
først ved betaling kan de lægges i håndoffice og spille kamp. 
Årgangene skifter pr. 1. maj, men vi vil først bede om 
indmeldelse pr. 1. august. 
Vi tager denne ændring op på generalforsamlingen, og der 
sendes mail ud til alle (gamle) spillere med teksten: ”Nu er der 
åbnet for tilmelding til alle hold i Tune IF Håndbold”. 

 
 
 
 
Martin 
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 5. U18D - sæson 17/18 (drengene fordeler sig aldersmæssigt på U18 og HS): 

Tom vil gerne fortsætte i sæson 17/18, og drengene vil gerne 
fortsætte med Tom. Der er 3, der rykker op som HS, og ved 
møde med drengene, var der flertal på holdet for, at holdet 
rykkes op som HS i lav serierække. Få spillere ønskede ikke at 
spille HS. 
Jette/Henrik indkalder Tom/Allan til møde snarest. 

 
 
 
 
 
 
 
Jette, Henrik 6. HS - sæson 17/18 og 18/19: 

Jette og Lene har holdt møde med Brian Roos om de 
kommende sæsoner, og Brian fortsætter 2 år mere i Tune IF 
som træner for HS. Brian vil rigtig gerne være sparrings-
partner til de øvrige trænere. Dette arbejdes der med på 
kommende møde i bestyrelsen. 
Alle HS-spillerne bliver i klubben i sæson 17/18 inkl. de 4 nye 
spillere, der er kommet til Tune i denne sæson. 
Mikkel gør et godt stykke arbejde - også med at få nye spillere 
indmeldt i klubben. 

Jette, Lene 
 
 

7. Klub-Nyt: 
Vi drøftede mulige emner. Lene har opgaven. 

Lene 
8. Nyt fra HB v/ Martin: 

Martin tog op på HB-december-mødet, at fodbold booker hal-
lokaler meget tidligt, hvilket gør det svært for håndbold at få 
haltid til mikrostævner. Lene/Martin følger op på dette. 

Lene, Martin 

9. Hollandstur:  
Tune har udsendt sedler til alle (2xU14P, U14D, U18D) vedr. 
Holland. Første betalingsfrist: 2/1. Martin har betalt 1. rate til 
turarrangør og betaler ligeledes 2. og 3. rate. 
FHH sendt mail 6/12: FHH har bestemt, at alle holdene skal 
til Holstebro og ingen til Holland (spillere følger den klub, hvor 
man betaler kontingent).  
I 2016 var Tune-drengene med FHH i Holstebro, og derfor 
forventede Tunes bestyrelse, at FHH-drengene ville tage med 
Tune til Holland. 
Tune U14D vil gerne med til Holland, og med 3-4 gamle 
”ekstra” spillere, er der nok til et hold. Trænere på turen: 
Martin Friis. Rikke kontakter gamle spillere. 
Ledere, der tager med:  
U14P: Jette, Charlotte, Gry. Kim?) 
U14D: Martin Friis 
U18D: Tom og Allan 
Hvis U18P skal med: Gry 
Prisen for alle (nuværende/ekstra): 1500 kr. 
Klubben dækker udgiften til trænere (fulde udgift) og giver 
tilskud til spillere fra 1500 kr. og op. 
Jette og Charlotte følger op vedr. buspriser. 

Rikke, Jette, 
Charlotte 
 
Martin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rikke F. 
 
 
Henrik taler 
med Frederik 
11/1 vedr. 
U18P 
 
 
Jette/Charlotte 
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Ref. Lene. 

10. Samtræning U18P og DS: 
Jette har aftalt med Frederik, at U18P træner mandag + 
onsdag. De spillere, der gerne vil træne med DS torsdag, er 
meget velkomne. Spillerne giver besked til Frederik, om de 
kommer torsdag, og Frederik giver besked til Søren. Frederik 
kommer også som træner om torsdagen. 

Jette 

11. Opsamling med Frederik: 
Tape, isposer mv.: Godt med opmærksomhed på forbruget. 
Bestilling på sms i god tid. Hvis Frederik er uenig med 
træneren i situationen, skal han tage diskussionen med 
Henrik. 
Kampprogram-template og logo: Frederik skal sende til 
Henrik. Der er rykket for denne. 
Henrik skylder for en træningsdragt: Pris? 

Henrik  

12. PR for mikro-håndbold i børnehaverne (U4-U6):  
Thomas laver et udkast til en flyer og sender til Lene. 
Træningstid mandag 16.45-17.45 
Henrik har sendt master-info-plakat til Thomas (med trold). 

Thomas, Lene 

13. Ide: Åbent hus - tag dine forældre med 
Tidspunkt: lørdag 6/5 kl. 11-13. Hallen er booket i 
tidsrummet kl. 9-14 (Lene talt med Truels).. 
Målgrupper: Opdeles af arbejdsgruppen. 
Sættes på næste mødes dagsorden. 

Arbejdsgruppe: Peter, Charlotte, Thomas. 
Alle hjælper til 

14. Generalforsamling 6. april 2017 kl. 19 
Lokale: Logen er booket fra kl. 18.30-22. 
Alle i bestyrelsen genopstiller, dog genopstiller Martin ikke 
som formand. Martin vil gerne stille op som kasserer, og Rikke 
vil gerne hjælpe med bogholderiarbejdet.  
Roskilde Festival: 31/1 ved vi, om Tune er med i 2017 
Sponsorudvalg: disse genopstiller ikke. Nye skal findes. 
Ungdomsudvalg, Seniorudvalg, Hedebo: alle skal spørges. 

Alle 

15. Ny cafeteriebestyrer Bent Nybo – præsentation af planer 
Rengøring og oprydning gennemført, alle skal føle sig 
velkomne i Tune Mad og Kulturcenter. Facebookgruppe og 
hjemmeside på vej, vil gerne inddrage indgangspartiet, 
åbningsdato ikke fastsat, kom forbi - når vi skal bestille 
mad/drikke. 

 

16. Samtaler med alle ungdomstrænerne vedr. sæson 17/18: 
 

Jette, Henrik og Henrik V. 
17. Kommende emner:  Planlægning af Generalforsamling 6/4  Brian Roos som sparringspartner til de øvrige trænere  Opgavebeskrivelser  Spørgeskemaundersøgelse 

 
  

18. Næste møder: 30/1 kl. 19.30 (klublokalet), 6/2 kl. 17-22 
(logen). Martin har booket. 


