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Referat fra Generalforsamling i Tune Håndbold den 12. april 2018 
 
1) Valg af dirigent  
Gert Mygind blev valgt som dirigent. Gert konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt iht. vedtægterne. Ingen indvendinger. 
 
2) Valg af to stemmetællere  
Ruth & Kirsten blev valgt. 
 
3) Beretning  
Næstformand Lene Barslund holdt den samlede beretning fra både bestyrelse og udvalg 
(her vedhæftede). 
Der var ingen spørgsmål til beretningen. 
 
4) Regnskabet for regnskabsåret 1/1 – 31/12 2017 
Kasserer Martin Østberg gennemgik regnskabet for 2017: Indtægter kr. 438.823,40 / 
Udgifter kr. 440.668,58. Årets driftsresultat er et underskud på kr. 1.845,18. 
Egenkapitalen er pr. 31.12.2017 på kr. 393.898.  
Budget 2018 er gennemgået. EDB-udgifter skal tilrettes, således at dette samlet udgør en 
udgift på 5.000,- kr., hvorefter forventet resultat er et underskud på kr. 3.200,- (altid 
med Roskilde Festival budgetteret med 0 kr.). 
 
Spørgsmål: 

 Periodisering af kontingenter? Det vil fortsætte, da kontingentet dækker henover 
regnskabsåret. 

 Der er lavet stor indsats omkring dét, at folk betaler kontingent til tiden. 
 Vil det være bedre at flytte betalingsfrist for kontingent frem? Bestyrelsen tager 

dette med i fremtidige overvejelser. 
 Mikro: Der er kommet mange nye spillere. Er de alle skrevet ind i systemet? Ja, 

siger kassereren. 
 Det nye regnskabssystem Conventus? Dette vil blive implementeret med regnskab 

2018. 
 Skoleprojekt-indtægten? Kontolinjen er inkl. andre indtægter udover 

skoleprojektet. 
 Hvad koster en Berlintur? Medlemmerne betaler kr. 1.400 pr. pers. Håndbold har 

betalt kr. 350 pr. deltager + fuld betaling for alle ledere samt udgifter for 
holdtilmelding. 

 
Bestyrelsen spørger om tilladelse til at Rikke Friis som supplement til den valgte kasserer 
får ”kigge-adgang” til regnskabet, så vi har en vis fleksibilitet. Ansøgning skal sendes til 
FU. Generalforsamlingen godkendte anmodningen. 
 
5) Indkomne forslag  
Der var ikke indkommet forslag. 
 
6) Beslutning om antal medlemmer i afdelingsbestyrelsen  
Bestyrelsen foreslår 7 medlemmer som tidligere. Forslaget blev vedtaget. 
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7) Valg  
a1. Formand (ulige år). Men da denne ikke blev besat i 2017, opstiller Lene Barslund – 
VALGT. 
 
a2: Valg af kasserer (lige år). Martin Østberg modtager genvalg. Martin Østberg blev 
VALGT.  
  
b. Medlemmer til afdelingsbestyrelsen: 
1. Charlotte Bonde genopstiller – GENVALGT 
2. Jette Jensen genopstiller – GENVALGT 
3. Louise Engbo stiller op – VALGT 
4. Allan Junker stiller op – VALGT 
5. Lars Haugan stiller op – VALGT 
Der var ingen modkandidater.  
  
c. Medlem og suppleant til hovedbestyrelsen (håndbold i lige år)  
Lene Barslund genopstiller - GENVALGT og Martin Østberg genopstiller - GENVALGT.  
  
d. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen (2 suppleanter)  
Gry Fisker stiller op – VALGT. Der var ikke øvrige kandidater.  
  
e. Revisor  
Susanne Vintermark genopstiller – GENVALGT.  Der var ingen modkandidater.  
 
f. Revisorsuppleant  
Bestyrelsen foreslår Rikke Friis - VALGT. Der var ingen modkandidater.  
  
8. Eventuelt 

 Kirsten roser ALT og ALLE i Tune Håndbold for en stor indsats, mange nye 
mennesker og håber, at der bliver bakket godt op om alle tiltag i afdelingen. 

 
 Uddeling af håndboldens pokal v/ Martin Østberg: Et ”nyt” ansigt, taget stort 

initiativ, flittig, hjælper til alle steder – STORT TILLYKKE til Alex Dirchsen Engbo. 
Peter Mygind modtager erindringsgave. 
 

 Lene takkede de 4 afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde i de 
forløbne år og for, at de fortsætter med at løse opgaver for Tune Håndbold. 

 
 
Der var 25 personer til stede ved generalforsamlingen.  
 
Gert Mygind takker af for god ro og orden. 
 
 
_________________________________ 
Dirigent: Gert Mygind 
 


