
     

         TUNE IF HÅNDBOLD               

                                  Seriøs håndbold – for sjov 

 
 

 

Referat bestyrelsesmøde 6. juni 2018  
 

Mødet afholdt hos Louise kl. 19-22.15. 

Til stede: Allan, Charlotte, Gry, Jette, Lene, Louise, Martin 

Afbud: Lars 

 

 

Punkt Dagsorden Konklusion/ Beslutning Ansvarlig 

1. Opsamling fra sidste mødes referat v/ Lene Opsamling på næstformand, kontakt til seniorudvalg mv. Nyt 

referat udsendes – både det interne og eksterne. 

 

Lene 

2. Billeder af bestyrelsen – HUSK Tune Håndbold-t-shirt Udsat Martin 

3. Gennemgang af kontrakt med Sport24 v/ Martin: 

 

 

 

Sponsorudvalgets rolle ift. medlemspleje, fx klubaftener i 

butikken, salg ved Hedebo/niveaustævner? 

 

Kontrakten løber til 1.7.2020, begge parter har hængepartier 

ift. betingelserne. Der gives kick back på vores og 

medlemmernes køb. 

 

Lene taler med Lars. 

 

 

 

 

 

Lene 

4. Træningstider 2018-19 v/ Charlotte Træningstider gennemgået og godkendt. Charlotte sender til 

Peter (hjemmeside) og hallen samt trænerne. 

Charlotte 
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5. Oplæg til Retningslinjer for skattefrie godtgørelser, der skal 

erstatte det nuværende ”retur-kontingent” ved sæsonens 

afslutning v/ Martin og Lene: 

• trænergerning 

• holdlederfunktion 

• bestyrelsesarbejde 

Oplægget blev drøftet. Martin reviderer og rundsender til 

bestyrelsen mhp. brug ved indgåelse af kontakter før 

sommerferien. (Efterfølgende holdt bestyrelsen møde 20/6 

med kun dette punkt på dagsordenen, red.)  

 

Godtgørelse/dækning af kørsel til materialeudvalget v/ 

Frederik 2016/17 og 2017/18 blev drøftet.  

Martin 

 

 

 

 

Lene/Martin 

taler med 

Frederik 

6. Rammer for seniorudvalget:   Allan bliver kontaktperson mellem seniorudvalg og 

bestyrelsen. 

Allan, Jette og Carina (hvis hun vil) laver oplæg til bestyrelsen. 

 

Allan, Jette 

7. Aktivitetsplan for turnering sæson 2018/19 til info (se 

vedlagte bilag) v/ Charlotte. 

 

Turneringsplan udarbejdes fredag 9/6, og Tune ønsker, at 

holdene ikke spiller i syd-gruppen. Dette skrives til HRØ. 

Niveaustævner: Charlotte sender datoer ud til alle trænere, 

der kan deltage (U12-U16). 

Tune beder om niveaustævner 1.-2. september i hal 1 og 2. 

Jette booker hallen. 

Allan 

 

Charlotte 

 

Jette 

8. Hjemmesiden: 

Nyheder: Skal de slettes, fra arkivet efter fx 3/6/9 måneder, 

når de er uaktuelle/forstyrrende eller slet ikke? 

Nyligt opdateret: Forsidetekst, festivaludvalg, 

ungdomsudvalg, referat 4/4. 

 

Nyheder fjernes, når de ikke passer mere eller er 

”forstyrrende”. 

Til info. 

 

Lene 

9. Sponsorudvalget v/ Lars:  

• Nyt fra udvalget 

• Ønsker: drikkedunke 

• Mikrotrøjer m/ Danbolig: Kan der indgås aftale, så 

de kan genbruges? 

Lars var syg. Lene taler 

med Lars 
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10. Økonomi og medlemsregistrering v/ Martin: • Kontingent: Restancer 17/18 er betalt. 

• Opkrævning 18/19: Martin udsender opdateret 

medlemsliste før sommerferien. 

• Efterskoleelever: Målet er at holde fast i spillerne via 

en efterskolekoordinator (Charlotte og Suzette), pris 

100 kr. Ved deltagelse i påsketure er der fuld betaling. 

Charlotte skriver ud til forældrene om denne ”pakke”. 

• Stigs rolle: Alle medlemslister. Martin introducerer. 

• Rikke: Fast rolle, skal aftales v/ Martin 

• Conventus: Martin afventer hjælp til at starte op. 

• MobilePay-løsning til Tumlinge: Martin ønsker, at 

disse også melder ind via hjemmeside med PC til 

stede. 

• Kontingentbetaling pr. 1.8.2018: Via hjemmeside 

koblet til Conventus. 

 

 

Martin 

 

 

 

Charlotte 

Martin 

Martin 

 

 

Lene 

 

 

Martin 

11. Første træner-leder-møde i den nye sæson: Dato, indhold, 

sted, den røde tråd – udvalg nedsættes? 

 

29.8. kl. 19.15-21: 

• Fb-begivenhed v/ Charlotte 

• Lene booker logen 

• Indhold: Planlægges på næste møde 16/8, foreløbige 

emner er håndoffice, kontingentbetaling, den røde 

tråd, turneringsopstart, Hedebo, velkomstfolder, 

sponsorstatus, materialer, festivalresultat mm. 

 

Charlotte 

Lene 

Alle 
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12. Bespisning af trænerteam, udvalg og lign.  

 

 

 

 

 

 

 

Skal trænerne for U18/senior/oldies inviteres med til 

seniorafslutningsfest (delvist betalt), da de er ”på arbejde”, 

idet de skal uddele årets trøjer? 

 

Festudvalget v/  Nikoline, Emma, Clara, Primdahl, Jonathan, 

Jette. 

 

Næste fest: 

 

 

 

 

Økonomi til seniorafslutning 2018: 

 

Gry og Charlotte kommer med et oplæg til næste møde. 

Udgangspunktet er foreløbig, at  

• Alle inviteres til Idrætsfesten. 

• Alle trænerteams kan købe for xx kr. 

• Alle trænere inviteres til at deltage i 

ungdomsafslutningen og den efterfølgende øl 

• Alle får en julegave 

 

Nej. 

 

 

 

Festudvalget fortsætter: Se arbejdskort (skal revideres). 

 

Næste fest er juleafslutning, sandsynligvis 30.11.2018, hvor 

skolen bookes. Budgettet skal indeholde betaling til rengøring, 

når det foregår på skolen samt betaling af mad for 

festudvalget (max 2 pr. hold x 4 = 8 personer).  

 

 

Overskuddet fra seniorafslutningen 2018: 3600 kr. 

Gry, 

Charlotte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jette 

 

 

Jette 
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13. Status på ungdomsholdene, herunder kontrakter/tøjindkøb: 

 

Tumlinge Trille Trolle: Trænerteamet (Peter, Henrik og Lene) 

har holdt møde. Referat kommer. Vi mangler 1-2 personer. 

Louise og Alex vil gerne være vikarer, men ikke faste trænere. 

Mikro U4-6: 

Mikro U6-8: 

U9-10 Mix: 

U12P: Charlotte og Jette taler med Dorthe. Jette taler med 

Clara. 

U12D: Charlotte og Jette taler med Brian og Michael før 

ferien. 

U16P: Trænere er Brian, Kim og Charlotte. 

U16D: Frederik er ny træner og mangler en medtræner. 

 

14. Status på seniorholdene, herunder kontrakter/tøjindkøb: 

 

HS kval. rækken: 

HS serie 2:  

DS kval. rækken: Afslutning 16/6. Trivselsmøde v/ Jette og 

Lene 14/6 kl. 20.30. Møde med Michael v/ Charlotte 14/6, 

hvis Michael kan. 

DS2: Indkaldes til møde om den kommende sæson v/ 

Charlotte og Jette. 

OB:  

OG: Jette har talt med Jesper 

 

15. Materialerummet (skabe, dueslag, øvrige materialer): 

 

Oprydning v/ Thomas og Frederik 

Lås på boldrensemaskine, så den kan placeres i store 

depotrum? Lene taler med halfolkene. 

Boldpumpepistol med krave: Frederik køber én. 

Lene 

 

Lene 
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Ref. Lene. 

16. Eventuelt: 

• Påsketur 2019: Må HS2 komme med? Skal vi 

overveje Norge i pinsen? Allan undersøger hvad der 

er af stævner med harpiks. 

• Martin og Linda har sølvbryllup 3/7. Alle er 

velkomne til morgenmad kl. 7. Giv besked til Signe. 

• Forespørgsel om dækning af udgifter ifm. 

overværelse af kamp i Brøndby: Desværre, disse 

dækkes ikke. 

  

Allan 

17. Næste møde: 16.8 kl. 19 hos Charlotte og Gry. 

 

Foreløbige emner: 

Fremlæggelse af budget 2018 og likviditetsbudget v/ Martin. 

 

Martin 


