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Referat fra bestyrelsesmøde den 6. marts 2018  
 

Mødet afholdt i hallen. 
Til stede: Rikke, Charlotte, Thomas, Peter, Henrik, Martin, Jette og Lene 
Randi og Pauli deltog i mødet kl. 19.15-19.45. 
 
 
Punkt  Ansvarlig 
1. Opsamling fra sidste mødes referat den 30. januar 2018 v/ Lene 

Gennemgået og opdateres til hjemmesiden. 
Lene, Peter 

2. Gennemgang af regnskab 2017 og budget 2018 v/ Martin 
Mistet bonus fra Stadium i 2016: 11.000 kr., hvilket er rigtig ærgerligt. 
 
Regnskab 2017 er godkendt af FU og klar til generalforsamlingen.  
Bestyrelsen har fået for få statusopdateringer vedr. regnskabet i 2017, og er 
enige om, at der skal ske en tættere opfølgning i 2018. 
 
Sponsorudvalget: Alle aftaler skal gives i kopi til Martin. 
 
Manglende kontingentindbetalinger (se nedenfor):  
Der skal være endnu mere fokus på kontingentopkrævninger og evt. 
spærringer i sæson 18/19. Kontingentet vil blive opkrævet via Conventus. 
 

 
 
 
Martin 
 
 
 
 
 
Martin, Rikke 

3. Kontingentstatus: 
Rikke sender lister ud til trænerne med hvem, der har betalt kontingent, og 
har bedt træneren melde tilbage, hvem der i øvrigt spiller på holdet. 
 
Vi har aftalt, at spillerne skal spærres – og dette er ikke blevet gjort.  
Mikkel har fået besked om, at de, der ikke har betalt, ikke kan spille kampe 
med mindre, de betaler! 

Martin, Rikke 

4. Timefordeling 18/19 – de sidste detaljer v/ Lene 
Den endelige timefordeling er udsendt af FU, og vil blive rundsendt til 
bestyrelsen efter mødet. 
Sommertræningstider (maj/juni) skal ligge klar slut april. Charlotte laver 
udkast. 
Efterårstræningstider skal ligge klar 5. juni (skolernes sidste dag er 29/6). 
 

Lene 
 
 
Charlotte 

5. Idrætspriser i Tune IF, frist 20. marts v/ Lene og Martin 
Drøftet og besluttet. Lene og martin skriver indstillingerne. 

Lene og Martin, 
input fra alle er 
velkomne 



     
         TUNE IF HÅNDBOLD               
                                  Seriøs håndbold – for sjov 

 
 
 
6. Sponsorudvalget: 

Kort referat fra møde med 2 fra sponsorudvalget den 12. februar v/ Lene og 
Martin. 
Til træner-leder-mødet var udvalget ved godt mod og havde lige indgået 
aftale med SuperBrugsen. Udvalget har sat i system, hvem der skal stå i 
SuperBrugsen hvornår. 
Udvalgets beføjelser skal præciseres:  

 Udvalget har beføjelse til at indgå aftaler, og kan sætte deres præg på 
arbejdet 

 Alle aftaler skal sendes til kassereren 
 Aftaler over 25.000 kr. skal godkendes af bestyrelsen 

Sponsorudvalget vil søge Aksel Madsens Mindelegat. 
Oversigt over holdene i sæson 2018/19 sendes til udvalget v/ Charlotte 

Martin 
 
 
 
 
 
Næste møde 
 
 
 
 
 
Charlotte 

7. Indhold til Klub-Nyt pr. 1. maj (frist 1. april, påskesøndag): 
 Reportage fra Berlin 
 Reportage fra Hillerød (skærtorsdag/langfredag) 
 

Lene 

8. Referat fra træner-leder-møde 1. marts v/ Charlotte 
Gry skrev referat. Charlotte lægger referatet på Fb Ledere 
Opgavekortene + årshjul lægges op på hjemmesiden v/ Henrik 
 

 
Charlotte 
Henrik 

9. Generalforsamling 12. april kl. 19.30:  
 Ordstyrer v/ Gert Mygind? og referent v/ Randi? 
 Beretning v/ Lene og Martin – disposition v/ Lene 
 Regnskab v/ Martin 
 Nye til bestyrelsen: Michelle, Allan, Gry. 
 Håndboldens pokal: Modtager 2018: Hemmeligt. Erindringspokal til 

Peter 

 
Martin 
Lene 
Martin 
Lene 
Charlotte, Jette, 
Martin 

10.  Trænersamtaler:  
Kort status, idet der fortsat mangler få samtaler. 

Alle, næste 
møde 

11. Puljeansøgninger:  
Greve Kommune, Reklamefonden: Der er søgt begge steder, men endnu ingen 
svar. 
Tumlinge mangler nye tunneler. Thomas køber nye. 

 
 
 
Thomas 

12. Idrætsfesten 5. maj:  
Invitationer: De fleste er udsendt, Martin følger op på de sidste.  
Ca. 90 personer fra håndbold. Afbud fra Thomas :o( 

 
Martin 

13. Fastelavn 2018 inkl. ris/ros-møde og 2019 v/ Lene Udsat 
14. Info fra Imageudvalget under HB v/ Lene Udsat 
15. Frivillighedsbrevet:  

Lene reviderer og sender til Martin, der sender det ud via mailadresser. 
Lene, Martin 

16. Årets trøjer:  
Størrelser x 3 skal sendes til Charlotte. 
Trykkeren skal bruge 14 dage, så Frederik skal have svar fra trænerne 22/3. 

 
Charlotte 
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Ref. Lene. 

17. Påsketure - status v/ Jette og Charlotte 
 
Deloitte Cup i Hillerød:  
11 piger og 7 drenge. Møde 6/3 vedr. retningslinjer mv. 
 
Berlin:  
Ekstra tilmeldte: 3 U16-drenge og 1 U16-pige. Martin/Rikke sørger for det 
økonomiske ift. FHH. 
Mad og drikke: 

 Der må købes ekstra mad til spillerne, hvis der mangler mad, samt 
kaffe/slik til trænerne. 

 Frugt pr. person fra SuperBrugsen: 30 kr. v/ Jette. 
 
Retningslinjer vedr. alkohol for turen drøftet i bestyrelsen, hvor det vejer 
tungt, at det er en tur med både U18’ere og U16’ere: 

 Der må ikke drikkes spiritus i bussen eller på vandrehjemmet 
 Der må ikke købes øl og spiritus i bordershoppen på vej ned 
 Man kommer ikke fuld tilbage til vandrehjemmet 
 Man skal gå minimum 3 sammen 

Martin/Charlotte følger op med trænerne fra de to U18-hold. 
 
Bolde uden harpiks: Charlotte og Jette. 

Jette, Charlotte 
 
 
 
 
 
Martin, Rikke 
 
 
 
 
Jette 
 
Martin, 
Charlotte 
 
 
 
 
 
 
Jette, Charlotte 

19. Materialeudvalget i fremtiden og status vedr. materialer v/ Thomas 
Bestyrelsen drøftede samarbejdet med materialeudvalget. Thomas vil følge 
op overfor materialeudvalget i sæson 18/19 og indkalde til møde. 
 
Nøgler: 
Skab 8-nøgle: Frederik, Tim, Jette har – vi ved ikke, om der kan være flere. 
A-nøglen kan låse alle skabe op, og kun Frederik og Tim har en. 
Thomas undersøger prisen på nye kode-låse, hvor der både anvendes kode og 
nøgle.  
 
Bonus:  
Der er 18.680 kr. rest i bonus fra Sport24 ved indgangen til 2018. 
 
Martin, Thomas, Charlotte afholder et møde med Tim og Frederik. Thomas 
har bolden. (Lene trådte ind i stedet for Martin) 

Thomas 
 
 
 
 
Thomas 
 
 
 
 
 
 
 
Martin, Thomas, 
Charlotte (Lene) 

20. Trænerkontrakter: 
 Brian Roos’ kontrakt er hos Martin, og han sender den til Brian med 

kopi til Rikke i morgen. 
 Toms kontrakt har Martin, skal sendes til Rikke. 
 Jette rykker Alex for kontrakt retur. 

 
Martin 
 
Martin 
Jette 

21. MobilePay: Martin undersøger, hvad det koster. Martin 
22. Næste møde: 4/4 kl. 19 i hallen. Klublokalet er booket v/ Martin. Lene sørger 

for dagsorden og forplejning. 
Lene 


