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Referat fra bestyrelsesmøde 30. oktober 2017 hos Charlotte 
Til stede: Jette, Martin, Peter, Charlotte, Rikke, Thomas, Lene 
Afbud: Henrik 
 
Punkt  Ansvarlig 

1. Opsamling på sidste mødes referat – intern udgave: Gennemgået og hver især 
følger op på opgaverne. 

 

2. Klubdag 5/11:  
Opgave-bod v/ Lene kl. 9-12.30 og Thomas kl. 13-15. 
Verisure v/ tidligere medarbejder i Stadium vil gere stå med bod. Håndbold får 
1000 kr. pr. abonnement, han tegner. Vi tjekker, om vi må for Hallen v/ Finn 
Hansen (det blev et ja fra Halbestyrelsen, men det blev ikke effektueret). 
Plakater lavet i stedet for kampprogrammer v/ Randi A. De hænges op i hallen 
og rundt omkring i Tune. 
Juice og frugt v/ Louise og Ida, kampens spiller-bluser v/ Jette, indløb med 
mikroerne til U18P og U18D.  
Klappere findes frem og lægges på opgave-bordet. 
Dommerbord v/ Gry og Jette. 
Speakning v/ Martin til de første fire kampe, og v/ Frederik de næste fire. 

 

3. Status på ungdomsholdene: 
Tumlinge Trille Trolle: 44 betalende børn og 2 på prøve. Peter Mygind har 
foreslået orientering om opgaver i Tune Håndbold inkl. opgavekort, men 
måske er forældrene er ”for nye” endnu. 
”Velkommen i Tune Håndbold” printes v/ Martin og uddeles næste gang. 
U16P/D spørges, om de vil hjælpe v/ Jette/Charlotte. 
Mikro U4-6: Ruth Ida, Christina. 
Mikro U6-8: Louise, Ida, Malene (mangler træningsdragt) 
De har været ude at spille kampe i Roskilde og en forælder har sponsoreret 
frugt. De store mikroer deltager i Faxe Cup og vil gerne overnatte en nat. 
Hedebo-udvalget har besluttet, at alle mikroerne får t-shirts fra Hedebo. 
U10 Mix: Der er kommet 2-3 spillere til nu. Hvis der ikke er flere spillere 
onsdag den 1/11, lukkes holdet og timerne gives retur til FU v/ Judi. 
U12P: 9-10 spillere. 
U12D: 9 spillere. Møde med trænerne, og Bo er stoppet som træner. Michael 
Holm er ny træner sammen med Brian Matthé. Der har været afholdt møde 
med holdleder Henrik Bjerre. 
U12’erne: Ønsker ikke jule-cup eller påsketur, men meget gerne Vojens 
weekenden før påske. Jette arbejder på priser mv.  
U16P, 2. division: 13 spillere.  
U16D: Det går godt. 
Fælles arrangement lørdag den 4/11 kl. 14-22 for både drenge og piger. 
U18P: Det går godt. 
U18D: Det går godt. 
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4. Status på seniorholdene: 
HS kval. rækken: 10 spillere, og de mangler opbakning fra U18-drengene. 
Spillermøde v/ Jette+Martin 21/11 kl. 20.30, hvis holdet kan. 
HS serie 2: Turneringens sidste kamp er 30/11. Spillermøde v/ Charlotte+Jette 
7/11 kl. 20.30, hvis holdet kan. 
DS: Trivselsmøde v/ Jette og Lene en torsdag i nov/dec skal planlægges. Jette 
vender tilbage. 
OG: Intet nyt. 
OB: Intet nyt. 

 

5. Seniorudvalget: 
Rikke deltog på det forrige møde, men vurderer ikke, at hun alene kan give 
svar på de spørgsmål, som udvalget kan have på deres møder. 
En udtrykte forundring over, at bestyrelsen ikke har konstitueret sig med en 
formand og en formand for seniorudvalget! 
De beder om at få beskrevet deres beføjelser og hvilket råderum, de har. Vi 
beskriver deres rammer og vi inviterer den samlede bestyrelse til dialog 30 
min. på vores næste møde. 
 
OG/OB kede af, at kampe bliver flyttet fra søndage til onsdage. Dette gøres 
primært af hensyn til dommersituationen. Bestyrelsen ønsker, at Max efter 
nytår prioriterer, at kampene ligger om søndagen. 
 

 
 
 
 
 
 
Martin/Lene 
 
 
 
Martin taler 
med Max. 

6. Hedebo: Overskud på 138.000 kr. mod 207.000 kr. i 2016 pga. færre 
overnattende som planlagt. Deltagerne virkede meget tilfredse og glade. 
Betaling af regning for brandalarm på 5000 kr. v/ Martin 
U10 og U12 er vores fokus. U14 var på lidt lavt niveau i år. 
Dato for 2018 er endnu ikke fastlagt grundet de mange niveaustævner, som 
der lige skal tjekkes op på hos HRØ. 
Frivilligheds-fest v/ SparNord bliver 22/1 hos De 3 små grise (nu 
Pattegrise.dk). Indbydelse kommer inkl. til U16-pigerne. 
Frivillighedspris til ungdom uddeles ifm. frivillighedsfesten. 
Udvalget ønsker uddeling af Hedebo-pris til Idrætsfesten. Bestyrelsen synes, 
det er en god ide og siger ja. 
Udvalget ønsker også, at de unge/ungdomshold, der arbejder som frivillige til 
Hedebo kan belønnes for indsatsen som tilskud til fx påsketur. Bestyrelsen 
siger ja. Udvalget vender tilbage med forslag til beløb/håndtering. 
Der er brug for afløsere/føl til Ruth Jensen og Lisbeth Jensen, så nye kan blive 
oplært. 
Karens Kiosk mangler også en ny ansvarlig, og U18-pigerne vil blive spurgt, om 
de vil tage over. 
Udvalget har besluttet at udfylde opgavekortene. Det er vi rigtig glade for i 
bestyrelsen. 

 
 
Lene sender 
regning til 
Martin. 
 

7. Påsketur 2018:  
Bus til Berlin koster 36.000 kr.  
FHH ønsker, at alle spillere skal til Holstebro. De holder møde om det 30/10. 
Tune ønsker, at alle spillere tager til Berlin. 

Jette 
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Ref. Lene. 

8. Økonomi, status: 
Der er afleveret sedler/besked på holdsport vedr. indbetaling af kontingent. 
Passive medlemmer mangler at få sedler. 
Vi forventer at komme ud med 0 kr. i resultat for 2017. 

Martin 

9. HB-møde 26/11-2017 v/ Lene Referat 
rundsendt 
31/10 

10. Halvagter: Opdateres efter fordeling. Charlotte 
11. Kurser i tapening og idrætsskader: Der er pænt mange tilmeldte. Der er ny 

frist 1/11.  
Lene 

12. Julefrokost 2/12 for spillere, trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer: På 
Tune Skole eller De 3 små grise v/ Ekholm 

Seniorudvalget 

13. Sponsorudvalg: Trine (OG), måske vil Lasse og Steen, U12’erne også?? 
Henrik og Claus vil gerne overlevere til de nye i udvalget. 
Martin sender en faktura til DanBolig. 

 
 
Martin 

14. Gennemgang af børneattester Lene følger op 
15. Puljeansøgninger, frist 14/11: kompressor (Frederik vil gerne købe), 

udebanetrøjer til alle hold – ønskes  
Lene 

16.  Mail til forældre – som opfølgning på Åbent hus Lene og Henrik 
17. Roskilde festival-udvalget: 

Ny i udvalget er Jonathan, U18D 
Jette 

18. Tøj: U16P har fået de 4 suppleringssæt med masser af fejl. Der er ikke 
sponsorer på, da sponsoraftalerne er udløbet. Ikke så kønt, at bluserne er 
forskellige, og Jette/Charlotte ville gerne have haft besked om dette. 
Nøgler: Nogle mangler. 
Boldnet efterlyst af U12’erne mundtligt: Steen bedes fremadrettet bestille via 
hjemmesiden.  
Thomas aftaler med Frederik/Tim, at evt. afslag skal gives som orientering til 
Henrik/Thomas. 

 
 
 
 
 
 
Thomas 

19. PR for kampe på Facebook Fanklub: Hvem laver kampprogram til brug på 
Facebook fremadrettet? Og hvem lægger den op på Fb? 

 

20. Knæk Kurven: Vi siger nej tak til fornyet spørgeskemaundersøgelse nu. Lene 
21.  Ikke-spillende trænere skal betale passivt kontingent, så alle er registreret i 

systemet og tælles med ift. medlemstal, der indberettes til Tune IF og Greve 
Kommune. Hvis dette ikke betales, er der ingen refusion/godtgørelse. Alle skal 
aflevere børneattest!!! 

 

22. Træner-leder-mødet 13/11:  
Emner: Den røde tråd-arbejdet v/ Charlotte og Brian 
Lene udarbejder forslag og spørger på Fb Ledere om emner til mødet. 
 

 
 
Lene 

23. Næste møde: Ikke aftalt. 
Lene foreslår, at vi aftaler ny dato, når vi ses til træner-leder-mødet. 

 


