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Referat fra hovedbestyrelsesmøde 

 
Til stede:  

Formand:  Pauli Christensen
Kasserer:  Dorthe Toftebjerg
FU:  Morten Kryger, Lotte Jensen og Randi Stendahl Andersen
Badminton: René Jensen 
Billard:  Steen U. Olsen
Bridge:  Jørgen Ypkendanz
Håndbold:  Lene Barslund
Fodbold:  Per Lund Sørensen
Gymnastik:  Jeannette Bahnsen
Karate:  Lars Skafte
Tennis:  Peter Buch Larsen
Trim:  Fritz Jüngling
It:  Bent Andersen
Image:  Lise Persson
Tunehallerne: Finn Hansen
 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 

Lise  
2. Valg af referent 

Claus 
3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt 

4. Hallens FU ( Finn ):  

 

• Regnskab 

 

• Handlingsplan 

 

• Cafeteria 

 

• Personale 

 

• Stadion 

 

• Evt. 

 

 

 

Tune Idrætsforening

www.tune-if.dk 

ovedbestyrelsesmøde 26. oktober 2017. 

Pauli Christensen 
Dorthe Toftebjerg 
Morten Kryger, Lotte Jensen og Randi Stendahl Andersen

Steen U. Olsen 
Jørgen Ypkendanz 
Lene Barslund 
Per Lund Sørensen 
Jeannette Bahnsen 
Lars Skafte 
Peter Buch Larsen 
Fritz Jüngling 
Bent Andersen 
Lise Persson 
Finn Hansen 

Godkendelse af dagsorden 

Tune Idrætsforening
    

Hovedbestyrelsen 

Morten Kryger, Lotte Jensen og Randi Stendahl Andersen 



 

 

Tune Idrætsforening  
Hovedformand: Pauli Christensen 
E-mail: pauli@tune-if.dk - www.tune

5. Orientering (formand)

• Fitness for alle 

Tune IF er ikke blevet udtaget hertil. Grunden til afslag udbedes. Projektet 
beskrevet og søgt sammen med f
Projektet eksisterer 
Pauli opfordrede til at møde frem til workshop vedr. facilitetsstrategi.

 

• Klubnyt / Tune Posten

Alle henvendelser til TunePosten skal ske via Anne
Anne slutter sit arbejde med KlubNyt ved nytår.

 

• Puljeansøgninger

Alle opfordres til at søge. Send venligst en kopi af ansøgning til Pauli.
 

• Facilitetsstrategi / Work Shop

 

Nyt punkt: Pauli oplyste, at der er 11 tilmeldt til basketball, men i
 
Nyt punkt: Lene orienterede om håndbolds arbejde med klubbuilding (”Knæk 
Kurven”) og præsenterede skabeloner udarbejdet af Dansk Håndboldunion og DIF.

 

 

6. Conventus, nedsættelse af udvalg

Dorthe refererede fra møde med Jannie f
Alex og Søren. 
Conventus har on-line betalibng og kan klare alle former for kontingentbetaling. Der 
er mulighed for opstilling af koncernregnskab. Der opereres med superbrugere.
Det koster 500 kr./afdeling/år.
 
Hovedbestyrelsen vedtog at ville anvende Conventus og det besluttedes at nedsætte 
en arbejdsgruppe. Gruppen udgøres af: Dorthe, Christina, Jeannette, Alex og Søren; 
håndbold vil også deltage; flere er velkomne til at deltage.

 

7. Hjemmeside, indhold m.

Lene orienterede fra overvejelser vedrørende hjemmesiden.
Randi og Bent har gennemset håndbogen og tilrettet materialet. Bent har lagt det på 
hjemmesiden med oplysning om, at den er under revision.
Pauli foreslår en revision og modernisering af hjemm
Lise foranlediger spørgsmålet om hjemmesiden og facebook taget op i 
imageudvalget. Jeanette, Lene, Christina, Lotte, Bent, Lise og Claus deltager i 
arbejdet. 
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ormand) 

Tune IF er ikke blevet udtaget hertil. Grunden til afslag udbedes. Projektet 
beskrevet og søgt sammen med fundraiser/Greve kommune. 

isterer fortsat, nu blot i lokal regi. 
Pauli opfordrede til at møde frem til workshop vedr. facilitetsstrategi.

/ Tune Posten 

Alle henvendelser til TunePosten skal ske via Anne eller Pauli. 
Anne slutter sit arbejde med KlubNyt ved nytår. 

Puljeansøgninger 

Alle opfordres til at søge. Send venligst en kopi af ansøgning til Pauli.

Facilitetsstrategi / Work Shop 

oplyste, at der er 11 tilmeldt til basketball, men i

Nyt punkt: Lene orienterede om håndbolds arbejde med klubbuilding (”Knæk 
Kurven”) og præsenterede skabeloner udarbejdet af Dansk Håndboldunion og DIF.

, nedsættelse af udvalg (Dorthe) 

Dorthe refererede fra møde med Jannie fra Jyllinge. I mødet deltog også Jeannette, 

line betalibng og kan klare alle former for kontingentbetaling. Der 
er mulighed for opstilling af koncernregnskab. Der opereres med superbrugere.
Det koster 500 kr./afdeling/år. 

ovedbestyrelsen vedtog at ville anvende Conventus og det besluttedes at nedsætte 
en arbejdsgruppe. Gruppen udgøres af: Dorthe, Christina, Jeannette, Alex og Søren; 
håndbold vil også deltage; flere er velkomne til at deltage. 

Hjemmeside, indhold m.m. (Jeanette) 

Lene orienterede fra overvejelser vedrørende hjemmesiden. 
Randi og Bent har gennemset håndbogen og tilrettet materialet. Bent har lagt det på 
hjemmesiden med oplysning om, at den er under revision. 
Pauli foreslår en revision og modernisering af hjemmesiden. 
Lise foranlediger spørgsmålet om hjemmesiden og facebook taget op i 
imageudvalget. Jeanette, Lene, Christina, Lotte, Bent, Lise og Claus deltager i 
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Hovedbestyrelsen 

Tune IF er ikke blevet udtaget hertil. Grunden til afslag udbedes. Projektet er 

Pauli opfordrede til at møde frem til workshop vedr. facilitetsstrategi. 

Alle opfordres til at søge. Send venligst en kopi af ansøgning til Pauli. 

oplyste, at der er 11 tilmeldt til basketball, men ingen til volleyball. 

Nyt punkt: Lene orienterede om håndbolds arbejde med klubbuilding (”Knæk 
Kurven”) og præsenterede skabeloner udarbejdet af Dansk Håndboldunion og DIF. 

ra Jyllinge. I mødet deltog også Jeannette, 

line betalibng og kan klare alle former for kontingentbetaling. Der 
er mulighed for opstilling af koncernregnskab. Der opereres med superbrugere. 

ovedbestyrelsen vedtog at ville anvende Conventus og det besluttedes at nedsætte 
en arbejdsgruppe. Gruppen udgøres af: Dorthe, Christina, Jeannette, Alex og Søren; 

Randi og Bent har gennemset håndbogen og tilrettet materialet. Bent har lagt det på 

Lise foranlediger spørgsmålet om hjemmesiden og facebook taget op i 
imageudvalget. Jeanette, Lene, Christina, Lotte, Bent, Lise og Claus deltager i 
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8. Struktur for HB / FU (Jeanette)

Debat om strukturerne i Tune IF: Hvem tager sig af hvad?
Ønske om større gennemskuelighed
 

9. Greve Idrætsakademi (Pauli)

Pauli refererede oplægget og oplyste, at det vil blive taget op i Idræt
Fritidssekretariatet.
 

10.  Nyt fra afdelinger / udvalg

BILLARD: Intet nyt. 
TENNIS: Har holdt 40 års jubilæum. 50
FODBOLD: Er nu nr. 1 i serien. Der afholdes sæsonafslutninger.
GYMNASTIK: Intet nyt.
BRIDGE: Har anskaffet Bridge
 Der er bridgeskole en gang i måneden
 Planlagt venskabsturnering med deltagelse af 18 fra Tun
 Har nu 45 medlemmer.
HÅNDBOLD: Haft et godt møde med Judi om haltider. Ser det gerne 
 gentaget ved ny sæson. Med deltagelse af flere halbrugere.
 Kursus i tapening og om idrætsskader er på vej.
 Afdelingen fungerer fortsat godt 
TRIM:  Der er nu 3 nye trænere hos løberne.
KARATE: Nyt børnehold med otte 7
 

11.  Evt. 

Lise orienterede fra Tryg Forsikring: Skolegade 9A er nu medforsikret.
 
Lotte: Der mangler fortsat en del børneattester. Send venligst XL
med oplysning om trænere m.fl. 
 
Pauli: Den 14. november kl. 11.30 får Tune IF og CBL besøg af sundhedsministeren, 
finansordføreren for 
 
Finn: Fortæl venligst hallernes kontor om behov for træn
nytår. 
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FU (Jeanette) 

Debat om strukturerne i Tune IF: Hvem tager sig af hvad? 
Ønske om større gennemskuelighed 

Idrætsakademi (Pauli) 

Pauli refererede oplægget og oplyste, at det vil blive taget op i Idræt
sekretariatet. 

Nyt fra afdelinger / udvalg 

 
TENNIS: Har holdt 40 års jubilæum. 50-60 deltog. Stor succes. 
FODBOLD: Er nu nr. 1 i serien. Der afholdes sæsonafslutninger. 
GYMNASTIK: Intet nyt. 
BRIDGE: Har anskaffet Bridge-Mate, som registrerer spillene. 

Der er bridgeskole en gang i måneden 
Planlagt venskabsturnering med deltagelse af 18 fra Tun
Har nu 45 medlemmer. 

HÅNDBOLD: Haft et godt møde med Judi om haltider. Ser det gerne 
gentaget ved ny sæson. Med deltagelse af flere halbrugere.
Kursus i tapening og om idrætsskader er på vej. 
Afdelingen fungerer fortsat godt – og uden formand.

Der er nu 3 nye trænere hos løberne. 
Nyt børnehold med otte 7-9-årige. 

Lise orienterede fra Tryg Forsikring: Skolegade 9A er nu medforsikret.

Lotte: Der mangler fortsat en del børneattester. Send venligst XL
ysning om trænere m.fl. – husk at angive afdeling. 

Pauli: Den 14. november kl. 11.30 får Tune IF og CBL besøg af sundhedsministeren, 
sordføreren for Venstre, Greves borgmester . Pauli deltager

Finn: Fortæl venligst hallernes kontor om behov for træningsfaciliteter omkring jul og 
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Hovedbestyrelsen 

Pauli refererede oplægget og oplyste, at det vil blive taget op i Idræt- og 

 

Planlagt venskabsturnering med deltagelse af 18 fra Tune. 

HÅNDBOLD: Haft et godt møde med Judi om haltider. Ser det gerne 
gentaget ved ny sæson. Med deltagelse af flere halbrugere. 

og uden formand. 

Lise orienterede fra Tryg Forsikring: Skolegade 9A er nu medforsikret. 

Lotte: Der mangler fortsat en del børneattester. Send venligst XL-arkene retur til Lotte 

Pauli: Den 14. november kl. 11.30 får Tune IF og CBL besøg af sundhedsministeren, 
deltager. 

ingsfaciliteter omkring jul og 


