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Referat fra hovedbestyrelsesmøde 10. april 2018. 
 

Til stede: 

Formand:   Pauli Christensen 

Kasserer:   Dorthe Toftebjerg 

FU:   Judi Jørgensen, Lotte Jensen, Morten Kryger, 

   Christina Blankholm og Randi Stendahl Andersen. 

Badminton:   René Larsen. 

Billard:   Steen U. Olsen. 

Bridge:   Jørgen Ypkendans 

Håndbold:   Lene Barslund. 

Fodbold:   Morten Kryger. 

Gymnastik:   Jeannette Bahnsen. 

Svømning:   Michael Kristensen. 

Trim:   Fritz Jüngling. 

Imageudvalg:  Lise Persson. 

Tunehallerne:  Finn Hansen. 

 

 

Dagsorden: 
  

1. Valg af ordstyrer. 
 Judi valgt. 

 
2. Valg af referent. 

 Claus valgt. 

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 Godkendt. 

 

4. Hallens FU (Finn):  
• Information 
• Evt. 

Referat ved Finn. 
 

5. Orientering (formand). 
• Klubnyt / Tune Posten. 

 Pauli oplyste, at Tune IF har 8 sider i Tune Posten, som Randi redigerer. 

 Til støtte herfor deltager hun i et kursus. 

 Alle afdelinger bedes bidrage med tekst og/eller billeder hver gang. 
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• Idrætsråd. 
 Knud Høyer er valgt til formand, Brian Hemmingsen valgtes til 

 næstformand og Pauli er formand for puljeudvalget. 
 

• Puljeansøgninger. 
 Den samlede pulje var på 900.000 kr. Tune IF har modtaget 90.000 kr. 

 Der er besked på vej til de heldige afdelinger. 

 
• Foreningsnetværk (DGI). 

 Ved det nyligt afholdte erfa-møde i Osted oplystes det, at man dér nu 

 havde vanskeligheder med at få besat forskellige tillidsposter. 

 DGI har et nyt netværk på vej. Udviklingen afventes. 

 
• Indstilling til priser (Årets forening). 

 Pauli har sendt ansøgning til Fantastiske Foreninger. 

 Grevepriser til gode projekter i året: Pauli sender ansøgning for E-sport. 

 
• Generalforsamling (Afdelingsformænd deltager). 

 Alle afdelingsformænd opfordres til at deltage i 

 hovedgeneralforsamlingen. 

 
• Tune Skole. 

 Tune IF har et glimrende samarbejde med Tune skole. Pauli har skrevet 

 et indlæg herom til Tune Posten. 

 Og Pauli deltager i opstillingsmøde til skolebestyrelsen på mandag. 

 Tune skole planlægger valgfag i tennis og baskettball for det kommende 

 skoleår. 

6.  

• Idrætspriser (Bilag) (Judi). 
 Bilag omdeltes. Indstillinger behandlet og besluttet. 

  
• Persondata (Judi). 

 Alle afdelinger (på nær petanque) er nu meldt til. 

 
7. Hjemmesiden (Lise). 

 Lise roste Lene og Jeannette for deres indsats, som har betydet, at der 

 nu er god gang i udviklingen.  

 Der er møde med brainstorming den 14. maj med Henrik fra DGI. 

 Alle afdelinger er inviteret og alle er velkomne. 
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8. Multibane (Fritz). 
 Fritz efterlyste oplysning om, hvilke tanker man har gjort sig om den 

 fremtidige ledelse og markedsføring af multibanen. 

 Pauli oplyste, at det endnu ikke er helt klart, hvad banen vil indeholde, 

 hvorfor nærmere stillingtagen til den praktiske anvendelse afventer. 

 Skal de enkelte afdelinger kunne booke tider på samme måde som ved 

 halfordeling? 

 Finn oplyste, at Tunehallerne afser 10% til vedligeholdelse efter år 2. 

 
9. Conventus (Dorthe). 

 Indkøringen går fint. Mange afdelinger er nu med. DGI er en stor hjælp, 

 men også Lars Skafte (Karate) er til stor hjælp; han vil gerne bistå ved 

 behov for hjælp. 

 

10.  Nyt fra afdelingerne. 
 Badminton: Der er generalforsamling i morgen. 

 Der har været klubmesterskaber og finaler. Stor succes. 

 

 Svømning: Der er stor tilslutning til sommersvømning og aqua-plan. 

 

 Billard: Der var 85 % fremmøde ved generalforsamlingen. 

 Hvordan skaffer man sponsorer? 

 Randi tilbød sin hjælp. 

 Se i øvrigt i håndbogen. 

 

 Gymnastik: Der er gymnastikopvisning på lørdag. 

 Der planlægges med 3 sommerhold. 

 

 Fodbold: For årgang 13 og 14 er der stor forældretilslutning. 

 Banerne er endnu ikke klar efter vinteren. 

                       1.holdet har startet turneringen. 

 

 Bridge: Der har været venskabsturnering i Idrætshuset  

 med deltagelse af 9 par fra Tune IF, der gennemførtes 27 spil. 

 Man efterlyser ny lærer til undervisning én gang i måneden. 

 Der er optaget kontakt til Tune Ungdomscenter for at få unge spillere. 

 Idrætspuljen har givet tilskud til nye borde 

 Pauli foreslog Bridge at overveje at have skak med. 

 

 Håndbold: Der var generalforsamling i torsdags; 3 udskiftninger. 

 Knæk-kurven forløbet har nok alligevel givet noget. 
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 OldBoys erSjællandsmestre. 

 Afdelingen har haft 4 hold i Berlin og 2 hold i Hillerød i påsken. 

 Der kommer indlæg i KlubNyt. 

 Sponsorudvalget er i gang. 

 Afdelingen har modtaget 5.000 kr. fra Idrætspuljen. 

 Kursus vedr. idrætsskader og tapekursus er gennemført med succes. 

 

 Trim: Alle genvalgtes ved generalforsamlingen. 

 3 løbetrænere har gennemført kursus ved DGI. 

 28 nye løbere er startet. 

 Hedelandsnaturtrail på søndag. 

 

 Imageudvalget: Lise oplyste, at 2. års udgave er på vej. 

 Økonomisk er det neutralt; sponsorbidrag dækker omkostningerne. 

 Men indlæg efterlyses. Der savnes bidrag fra halvdelen af afdelingerne. 

 Der savnes fra: CBL, badminton, karate, petanque og håndbold. 

 Vær opmærksom på stor konkurrence om forsidebilledet. 

 

 Idrætsfestudvalget: Tilbagemeldinger efterlyses!! 

 Afdelingerne opfordres til at får svar fra de indbudte. 

 

11.  Eventuelt. 
 Intet. 
 

12.  Godkendelse af referat. 
 Oplæst og godkendt. 

 
 

 
       
  
 

  
 

 

 

 

 

 


