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Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. februar 2017: 
 
Tilstede: 
Formand: Sven Edelmann 
Kasserer: Dorthe Toftebjerg 
FU.medl.: Villy Jensen, Judi Jørgensen, Lotte Jensen,  

Lene Odgaard, Michael Olsen. 
Billard: Steen U. Olsen  Afbud: 
Håndbold: Lene Barslund  Næstform.+Fodbold:  Pauli Christensen 
Gymnastik: Jeannette Bahnsen  Badminton:    René Larsen 
Petanque: Bo Rheinlænder   
Svømning: Michael Kjær Kristensen   
Tennis: Peter Buch Larsen 
Trim: Søren Vestergaard 
Image: Lise Persson 
IT-udv.: Bent Andersen 
Tune-Hal: Finn Hansen 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat: 
Godkendt. 
 
2. Ønsker om punkter på dagsordenen, som ikke falder ind under andre punkter: 
Lene Barslund:  Nye Idrætspriser, behandles under pkt. 3.a. 
Dorthe Toftebjerg: Stafet for Livet, behandles under pkt. 14, eventuelt. 
 
3. Regnskab  - foreløbig 2016 og regnskabsaflevering: 
Der mangler endnu 4 afdelingers regnskab, men der skønnes at blive et overskud på mellem kr. 
300.000,- og 400.000,-. 
 
3.a. Nye Idrætspriser: 
Håndboldafdelingen ved Lene Barslund foreslår, at der gøres overvejelser om evt. indførelse af 
nogle nye idrætspriser. Konkret tænkes på en pris til ”Årets Frivillige”, og en til ”De unge Ledere” 
(også dem under 18 år). 
Hovedbestyrelsen gav fuld tilslutning til ideen. 
Lene bedes udarbejde forslag til tekster, som derefter vil blive behandlet i FU. 
 
4. Medlemmer 2016 og forventet 2017: 
Oversigter er sendt ud. Foreningen holder som samlet forening et stabilt medlemsal, men de gamle 
idrætsgrene har det hårdt. 
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5. Generalforsamlinger 2017: 
Badminton holder den 10. april. 
Alle afdelinger bedes overveje kandidater til FU. 
 

6. Klub-Nyt Januar og TunePosten: 
Generel tilfredshed. Er det muligt at opnå en kortere frist for aflevering af hensyn til aktualiteten af, 
hvad der står i Klub-Nyt? 
 

7. Fordeling af haltimer sæson 2017-2018: 
Judi udsender den foreløbige fordeling. Endelig fordeling kan forventes efter næste FU-møde. 
 

8. Ny flygtningepavillon, m.m.: 
FU er positivt indstillet. 
 

9. Idrætsfest 2017: 
Festen er den 29. april. Planlægningen forløber planmæssigt. Emnet kan kaldes ”Flower Power”, 
altså noget med fest og farver. Invitationer udsendes via afdelingsformændene. 
 

10. Greve Kommune – paragraf 18: 
Der er bevilget kr. 5.000,- til Tennis, kr. 10.000,- til flygtninge og kr. 34.000,- til knæhold i CBL. 
 

11. Meddelelser fra afdelinger og udvalg: 
 
PET: Medlemstallet er gået lidt tilbage, men der arbejdes på initiativer til at skaffe nye med- 
 lemmer. Der trænes søndag, tirsdag og torsdag. 
 

HÅN: Generalforsamling d. 6. april. Hvem vil være formand? Nuværende vil hellere være  
 kasserer. Afdelingen har gennemført et ”Knæk-kurven” forløb, kan anbefales andre. 
 Afdelingen har stor tilgang af medlemmer i alleryngste årgange. - 4 hold skal til Hol- 
 land i Påsken. - Der arbejdes på at få tilmeldinger til at gå via IT. - Der er gennemført 
 trænerskift. 
 

FLYGT.: Judi orienterede: Tre af vore er på VUC i Greve, de har alle bestået eksamen. En er i 
 37 timers job. Også andre er i forskellig beskæftigelse. Flere vil gerne have weekend 
 arbejde. Huslejen for at bo i pavillonen er kr. 2.000,- 
 

TRI: Alle aktiviteter er i fuld gang. Generalforsamling d. 9. marts. Cykelmotion er gået ud  
 af Trim, og er nu et udvalg under hovedforeningen. 
 

IMAGE: Lise Persson oplyste, at der arbejdes på en 40-siders pjece om Tune Idrætsforening til 
 uddeling én af to gange om året til nytilkomne og andre interesserede. Der kalkuleres 
 med annoncefinansiering. 
 

BIL: Man har mistet 4 medlemmer i 2016, men har nu fået 2 nye. 5 unge har vist interesse  
 for at deltage. Også stor interesse blandt vore flygtninge. Der er generalforsamling d. 
 29. marts. 
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SVØ: Generalforsamling d. 16. marts. Man søger ny kasserer.  

AquaCamp forberedes. - Emilie Bechmann er kåret til Årets Talent i Danmark. 
 

GYM: Generalforsamling d. 14. marts. - Yoga-holdet er lukket. - Afdelingen kan ikke læn- 
 gere magte at have ”Damagerbørnene”. - Der har været et samarbejdsforløb med 8. 
 klasserne fra Tune Skole med henblik på fortsat forløb som 9. klasser og afsluttende 
 eksamen i 2018. - Afdelingen har haft et udviklingsforløb for alle unge trænere i sam- 
 arbejde med DGI. 
  

TEN: Generalforsamling er afholdt. - Arrangement for unge i samarbejde med DGI-konsu- 
 lent. - Nye foldere under udarbejdelse. - Hjælpetrænere er på kursus. 
 
12. Info fra Idrætsrådet: 
Sven og Finn orienterede om arbejdet. 
 
13. Kommende HB-møder: 
Den 19. april. 
 
14. Eventuelt: 
”Stafet for Livet” Dorthe Toftebjerg efterlyste interesserede deltagere fra alle afdelinger. Hun 
sender brev ud om emnet. Tune Idrætsforening kan kun være repræsenteret, hvis afdelingernes 
medlemmer deltager. 
Lene Odgaard opfordrede til at bruge opslagstavlerne, som nu hænger i Hal-2’s gang. Finn gav ud-
tryk for, at tavlerne kunne anbringes andre steder. 
 

 
Referent: 

Claus Christiansen 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 


