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Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2017 / REFERAT 

 

Spisning. 

 

1. Vedligeholdelse & renovering, udnyttelse og facilitetsbehov (Oplæg ved Casper Lindemann, 

DIF og Peter Jul Lange, Idræts og Fritidskonsulent, Greve Kommune). 

Præsentation. Facilitetsstrategi. Slides vedhæftede. Brainstorm. Deadlines. Strategi for Tune / 

Greve Kommune. Skolerne indendørs/udendørs.  

Workshop. ( Sekretariatet laver oplæg – aftaler dato med Pauli ) 

 

2. Valg af ordstyrer 

Judi 

 

3. Valg af referent 

Randi 

 

4. Godkendelse af dagsorden 

OK 

 

5. Hallens FU v/Finn: 

• Regnskab – fremlægges senere, budgettet følges, nyt regnskabssystem under 

overvejelse. 

• Handlingsplan – nyt lys i hal 2, LED (besparende), ny lakerede gulv i hal 1 og 

selskabslokale, udendørs er der malet et par steder, terrasse ved cafeteria til 

godkendelse i kommune og tilbud er indhentet. Multibaneønske er med i 

budgetforhandlingerne i Greve Kommune. 

• Cafeteria – Bent har haft meget travlt, arbejder videre med sine idéer, medbragte 

drikkevarer i hallerne er forbudt, gensidig tillid mlm alle og ordentlig snak, 

årsplan/aktiviteter skal kommunikeres til Bent pr. afdeling 

• Stadion – nyt lys på kunstgræs 

• Evt. 

Truels når ikke at komme retur inden han går på pension. Ansættelses- samtaler er 

afholdt og 1 person er ansat som halassistent pr. 1. okt.  

( Morten Sjørslev, Tømrermester ) Fordeling af teamet kommer senere. Reception 

afholdes for Truels, dato kommer 

*Kan der etableres nemmere adgang for kørestolebrugere til hallen ? ( Der har været et 

uheld ).  Finn har noteret det og følger op.  

*Ramme med oversigt over omklædningsrum – fjernes?  

 

6. Orientering (formand) 

• Puljemøde – alle bedes møde op, 3. oktober kl. 19.00 i hallen. Besked til Pauli inden 

15/9. 
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• Fitness for alle – udbygning af CBL for handicappede, ansøgning er indsendt, svar 

afventes i september 

• Klubnyt – er vores ansigt ud af til, SKRIV nu noget. Man sender oplægget til Anne. 

• Plejecenter = plejehjem – er vedtaget og skal ligge bag hallen 

Ældreboliger = egen bolig med hjælp – arbejdes der på 

Seniorboliger = egen bolig men selvhjælp – arbejdes der på 

Multibane – Finn har kommenteret dette 

DBU – ekstra valgfag fodbold med vores fodboldtræner på 8. klassetrin, Foredrag skal 

afholdes for UEFA om dette projekt i DBU.  

• *Volleyball, basketball – tilmelding er udsendt, opstart i uge 43, ca. 20 uger,  (Havdrup og 

Karlslunde ? ) 

*Slyngetræning – brochure udarbejdes til elever i 7.,8.og 9. kl. 

 Afdelinger skal kunne bruge dette til en form for styrketræning. Bookning af mødelokale 

udarbejdes 

*Skoleprojekt – fortsætter som før, turnus laves om så der er flere spillere til 

håndbold/fodbold, opstart i uge 43  

 

7. Tune Bymidte (Judi) 

Fokusgruppe, brainstorm: f.eks. Tune Bodega skæmmer torvet, hvad sker der med Netto?, 

Alt er ført til referat hos kommunen og der indkaldes til borgermøde i starten af oktober 

(måske) – hold øje med dato - MØD OP 

 

8. CBL (Lasse) 

• Kassererfunktion i CBL – opsummering af historikken, Lasse har meget svært ved at følge 

med, DGI anbefaler Conventus. Andre afdelinger samtykker. Fællesmøde om ens 

”kontingentstyring/medlemslister/bogføring”, dato kommer fra FU 

*Notat - Afdelingerne ønsker hurtig udmelding om nye idéer/beslutninger 

 

 

9. Nyt fra afdelinger / udvalg 

 

* Cykelmotion – 70 medlemmer 

* Billard – 1 turnering er afholdt, får det 3. billardbord, 45 års jubilæum = 18. sep., synliggør 

 afdelingen for flere medlemmer, er i gang med en lille historie om billard sammen med 

 TunePosten og Sydkysten, mangler sponsorer og hjælp – FU kan hjælpe 

* Svømning – Aqua..-fuld tilmelding, Emilie til VM = semifinalen, svømmeskoler opstartes og 

 næsten udsolgt 

* Trim – DM i krocket, 91 deltagere, stavgang - stabil, powerwalk - deltog i smuk kvindeløb, løb - 

 15 nye medlemmer 

* Fodbold – sæson er startet med PARA turnering og fodboldens dag, mikro fodboldskole 

 velafviklet, 1. hold er rykket ned i serie 3 men med mange nye unge mennesker 

* Gymnastik – investeret i nye redskaber, langsigtede plan for unge instruktører, måske en lille 

 medlemstilbagegang. Samarbejde med skolen – gymnastik afventer svar 
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* Håndbold – mangler stadig formand, niveaustævner afholdt i weekenden i Tune er gået godt, 

 HRØ Knæk Kurven er udarbejdet – åbent hus i mandags – svært at skaffe hælp. Der er lavet 

 flotte, præcise, konkrete opgavekort for arbejdet i en afdeling. Står foran stor Hedebo 

 turnering. 

* Tennis – ok sommersæson, få aflysninger, god tennisskole, 24 sep.: 40 års jubilæum kl. 10.00 

* Badminton – har også lavet opgavekort og årshjul som håndbold, ældrebadminton er startet 

 op, alt ok, status quo med medlemstal. 

* Petanque – ingen tilstede, Tune kan bruge Karlslunde Banerne. 

* CBL – mange indmeldelser gr. nye hold – men tror det er status quo, åbent hus – hvor få mødte 

 op, men positivt på ”slyngen” 

 

10.  Børneattester, Idræt i natten, Tune IF Magasinet (Lotte) 

* Husk at aflevere børneattester – til Lotte, mail udsendes., ALLE i HB indhenter attesten på 

 hjemmesiden, Cykelmotion undersøger evt. hvad der kan gøres med NemId og tjek med 

 Conventus (Lasse) 

* Idræt i natten – Mød op, 10 års jubilæum, start kl. 17.30 

* Tune IF Magasinet – er udgivet, kan hentes på hallens kontor, regnskab = 0, udgives årligt, tag 

 dem med til Idræt i Natten 

 

 

11.  Haltider, hjemmeside (Jeanette, Lene) 

* Dialog om haltider, aflevering primo december, Judi indkalder til møde med alle afdelinger for 

 bedre samarbejde og kommunikation omkring indendørstider 

* Hjemmeside – savner info på hjemmesiden, forsiden mangler info, nyhedsbrevet? ( Jeannette 

 tilbyder sin hjælp ) 

  Imageudvalget tager problematikken op. Jeanette sender liste til Lise, Lise vender retur. 

 Afdelinger skal selv opdatere deres sider, punkt på næste FU møde. Bent sender håndbogen til 

 FU 

 

12.  Forsikring (Lise) 

 Der mangler info i håndbogen på hjemmesiden, Lise tager sig af denne og henvendelse kan 

 fremover ske til Lise 

 

13.  Evt. 

* KlubNyt – Indlæg om kommende idrætsfaciliteter ( Pauli ) . Opfordring til borgerne i Tuned om 

 deltagelse. 

* Aflevering af ½ års revision > Dorte 

* Samarbejde på tværs om Sponsor/aftaler/tryk/trøjer nok for kompliceret. Bolden er kastet op i 

 luften 

 

14.  Godkendelse af referat 

 Godkendt 

 


