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Referat fra bestyrelsesmøde den 16. august 2018 
 

Til stede: Allan, Charlotte, Gry, Jette, Lene, Louise. Mødet afholdt på Lotusvej. 

Afbud: Martin, Lars. 

  

Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 

1. Opsamling fra sidste mødes referat: 

 

Referatet gennemgået. Lene mangler at kontakte hallen. 

Gry og Charlotte ser på kontingentsatserne igen og rundsender. 

Lene 

Gry/Charlotte 

2. Nyt fra FU og HB  

Der er udsendt tre mails forud for mødet. 

Lene gav en kort beskrivelse af forløbet, der er gået forud for 

Judis afgang fra FU.  

Lene 

3. Nyt fra udvalgene 

• Materialeudvalget: skal der købes 12 sæt tøj 

til de små årgange og 1 sæt tøj pr. spiller fra 

U16 og op? 

• Ungdom: Kun usikkert med Idas deltagelse 

• Senior 

• Hedebo 

• Roskilde: Meget flot omsætning. Vi glæder os 

til at høre resultatet. Rigtig god film om vores 

bod og Jette som filmstjerne. 

• Sponsor: Der har ikke tidligere været penge til 

udebanetrøjer. Fra U14 og op er det ikke 

specielt hensigtsmæssigt med 

overtrækstrøjer – så hvad gør vi? 

Materiale:  

12 sæt spillerdragter til de hold, hvor der er færre end 12. 

De nye dragter er desværre i meget små størrelser!! 

OG: 18 sæt 

 

Ungdom: Ikke mødtes endnu 

 

Senior: Mødedatoer v/ Carina 

 

Hedebo: Møde 20/8 

 

Roskilde: Endnu intet regnskab. 

 

Sponsor: Kan vi finde en sponsor til DS/HS-udebanetrøjer (også 

Hummel) på en 2 årig kontrakt? Lene taler med Lars. 
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4. Tumlingeinstruktør nr. 4 og 5 efterlyses. 

Har I ideer til, hvem vi kan spørge? 

Lene spørger rundt. Lene 

5. Møde den 23/8 kl. 19.30 med den nye 

cafeteriebestyrer vedr. salg af mad- og drikkevarer i 

Tune-Hallernes lokaler.  

Jette deltager i mødet. Jette 

6. Idræt i natten den 14/9 kl. 17.30-21.30. Mødetid kl. 

17. 

Frederik vil gerne stå for aktiviteter og skal være 

fotograf.  

Hvem kan instruere sammen med ham? 

Dorthe? Clara? Lisa? Lene/Louise 

7. Økonomi og medlemsregistrering: 

• Status 2018 

• Indlånsrente bortfalder pr. 1.10.2018.  

Martin har forfald til mødet, hvorfor regnskabet ikke gennemgås. 

Halvårsregnskab på vej.  

Vi tager op på næste HB-møde, om vi må skifte bank. 

Martin 

8. Indhold på træner-leder-mødet 29/8 (vi mødes i 

Logen kl. 18.45): 

 

Velkommen v/ Lene 

Økonomi og kontingent/skattefri godtgørelse v/ Martin 

”Tunetråden” v/ Charlotte (Brian er til DHL) 

Håndoffice v/ Charlotte - om kursus v/ Henrik i slutningen af 

september 

Turneringsplanlægning v/ Charlotte - falder sammen med 

Hedebo 

Kontrakter v/ Gry 

Hedebo v/ Charlotte 

Sponsorstatus v/ Lars 

Roskilde Festival v/ Jette 

Materialer og afprøvning af træningsdragter v/ Frederik og 

Thomas 

Cafeteriet og bespisning v/ Jette, Gry og Charlotte 

Alle 

Fb-begivenhed v/ 

Charlotte 
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9. Bespisning af trænerteam og udvalg  

Oplæg v/ Charlotte og Gry 

Oplægget blev drøftet med udgangspunkt i den nuværende 

økonomi, og følgende gælder, indtil andet besluttes: 

 

Trænerteams 

• Alle inviteres til idrætsfesten. 

• Alle trænerteams har 150 kr. pr. træner pr. 
sæson, som kan bruges på spisning i hallens 
Café Conrad. Det står hvert team frit for, 
hvornår på året de bruges. For refusion 
afleveres kvittering til Martin. 

• Alle ungdomstrænere er velkomne til at deltage 
ved ungdomsafslutningen.  

• Alle får julegave. 
 
Udvalg 

• Alle inviteres til idrætsfesten. 

Charlotte og Gry 
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10. Status på ungdomsholdene: 

• Tumlinge Trille Trolle: Opstart 1/9 

• Mikro U4-6: Opstart 27/8 

• Mikro U6-8: Opstart 27/8 

• U9/10 Mix: Træner 2 gange om ugen (hal 1 og 

Lundegårdsskolen). Jette/Charlotte holder 

møde med trænerne 20/8. 

• U12P-C: Forældremøde er afviklet (referat i 

Fb-gruppen), FHH-Cup 12 er planlagt. 

• U12D-B: Forældremøde er afholdt: Nogle 

spillere er stoppet, fordi de ikke kan træne x 

2/uge. Kun lige hold til FHH-Cup 12. Henrik 

Bjerre har trukket sig som holdleder, hans 

søn fortsætter med at spille. Brian og Michael 

har talt om interne sager på forældremødet – 

Charlotte har talt med dem om dette. 

• U16P: Niveaustævne 16/9 (2. division). Julie G 

meldt fra efter sygdom. 10 spillere, heraf 4 

U14-spillere fra FHH. Skal meddeles det 

særlige efterskolekontingent. 

• U16D: Niveaustævne i A-række. 5 x U18-

spillere (max 3 med til hver kamp) – eller 

tilmeldes U18. Skal meddeles det særlige 

efterskolekontingent. 

 

Status for de enkelte hold. 

Efterskolebrev v/ Charlotte blev godkendt. Charlotte sender ud til 

alle spillere, der er på efterskole.  

Martin: Er der brug for særlig kode for dette kontingent? 

 

 

Charlotte  

 
Martin 
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Ref. Lene. 

11. Status på seniorholdene: 

HS kval.rækken: er tilmeldt pokalturnering. 

HS serie 2: 10 spillere, er tilmeldt pokalturnering. 

DS kval.rækken: I alt 20-21 spillere på DS1 og DS2. 

Tilmeldt stævne 16/9, der koster 500 kr., som 

klubben betaler (og evt. frokost). 

DS2: tilmeldt serie 2 – men er de nok? Charlotte 

tjekker fristen for afmelding. 5 er meldt ud. Skal OG 

spørges, om de vil hjælpe? 

OG: 3 nye spillere, i alt 18-20 spillere. Desværre ingen 

træner. 

OB: Tune træner i år alene og spiller træningskampe 

mod Jersie. Ca. 15 spillere. 

  

Allan er bindeled 

mellem 

seniorudvalg og 

holdene. 

12.  Klub-Nyt: 

Frister: 14/7 (er leveret), 8/8 (er leveret), 9/9, 7/10, 

11/11 

 

Næste frist er 9/9 (udkommer slut september): 

Emner: Niveaustævner 

Lene 

13. Håndboldens dag 5. januar 2019: 

Frist 30/9 

Læses!  

Beslutning træffes på formøde til træner-leder-mødet. 

Alle 

Lene 

14. Velkomstfolder i InDesign skal være klar til 27/8 

(mikroerne) 

Charlotte arbejder på opdatering sammen med Frederik. 

Allan vil gerne trykke og tage med den 27/8 

Charlotte 

Allan 

15. Plakater til institutioner nu! Lene taler med Frederik og Thomas Lene 

16. Træner ABC’en Vi beslutter, at ABC’en skal opdateres og omdeles på træner-

leder-mødet. 

Charlotte og Gry opdaterer. Allan kan trykke. 

Charlotte og Gry 

 
Allan 

17. Eventuelt: Påsketur 2019 Allan har undersøgt markedet, og det er rigtig svært at få alle 

vores ønsker opfyldt i ét og samme stævne! 

Allan 

18. Næste møde 4.10 kl. 19, Lotusvej 2   


