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Referat bestyrelsesmøde onsdag den 4. juni 2016 
 Mødet afholdt hos Thomas kl. 9-13 Til stede: Martin, Henrik (til kl. 11), Jette, Rikke, Charlotte (fra kl. 10), Peter, Thomas og Lene  
Punkt Emne Ansvarlig 
1. Opsamling på referat fra sidste møde: 

Referat og punkter fra sidste møde blev gennemgået, herunder 
oversigt v/ Henrik over indgåede 
kontrakter/samarbejdsaftaler med trænere og holdledere. 
Tøjvask mangler, og Jette vil se på denne. 
Kræmmermarkedslisten er opdateret v/ Henrik. 

 
 
 
 
Jette 

2. Ny kasserer og økonomi:  
Vi mangler fortsat en kasserer, og vi har bedt FU om hjælp. 
Det er muligt at købe en regnskabsfører, mens kassereren 
skal være udpeget af bestyrelsen.  
 
Sia har overdraget regnskabet til Martin, der p.t. betaler 
regninger cirka en gang om ugen og konterer en gang/måned. 
Der er brug for regnskabsfører hurtigst muligt! 
 
Halvårsregnskabet skal afleveres til FU start august efter 
gennemgang af vores kritiske revisor Susanne Vintermark. 

 
 
 
 
 
Martin 

3.  Hvordan skriver vi referater fra møderne 
Vi fastholder, at mødereferaterne er åbne og lægges frem på 
Facebook/hjemmesiden. Kontraktindhold er dog undtaget. 
 

 

4. Sponsorudvalget 
Henrik har modtaget mail fra udvalget vedr. opsamling på 
sæson 15/16 og ønsker til sæson 16/17. Vi gennemgår disse, 
og alle udvalgets ønsker imødekommes. Alle i udvalget 
fortsætter, hvilket vi er rigtig glade for, da de har skabt rigtig 
gode resultater i sæson 15/16. 

 
Henrik svarer 
udvalget. 

5. Ungdomsformand: 
Vi drøfter den nuværende situation uden en udpeget 
ungdomsformand, og enige om, at det er en meget vigtig post 
at få besat – klubbens ”fødekæde” kommer ud af et godt 
ungdomsarbejde. Der indkaldes til møde i seniorudvalget 
14/6 med henblik på at finde en afløser for Jette, så Jette kan 
blive ny ungdomsformand (på mødet den 14/6 udpeges Søren 
fra DS til ny seniorformand). 
Mette Ditlevsen er stoppet i ungdomsudvalget. Stor tak til 
Mette for det gode arbejde, hun har udført for ungdommen. 
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 6. Senior: 

HS: fortsætter som nu med Brian Roos som træner og Mikkel 
Langebjerg som holdleder. 
DS: er startet op med Søren og Flemming, Ove fortsætter som 
fysisk træner. 
OB: fortsætter med Max som træner og Alex som holdleder, 
holdet starter træning til august. 
OG: Nancy fortsætter som holdleder. 
(Ny seniorformand besluttet på møde 14/6: Søren Roslef, DS) 

 
 
 
 
 
 

7. Hold og trænere sæson 16/17: U12D(mix): Vi har 5 spillere på årgangen og planlægger derfor 
med holdfællesskab Tune-FHH, som det ser ud lige nu. FHH 
har også 5 spillere.  
Rit er stoppet som træner, og derfor er kommende trænere: 
Bo (Tune) tirsdage og Anne (FHH): torsdage. 
Der forsøges afholdt forældremøde 13/6. U14D: Vi indgår i holdfællesskab med FHH, der har trænerne 
Majken, Suzette og Therese. Der mangler 
bindeled/koordinator fra Tunes forældregruppe. 
Forældremøde planlægges til august. U18D: Vi mangler p.t. en træner. Der arbejdes på at finde en. U14P-A: Charlotte og Jette fortsætter som trænere. U14P-B: Helle fortsætter som træner, holdleder mangler. 
Samlet U14P-trup på 21-22 spillere. Der er brug for fysisk 
træning, og vi beslutter derfor at kontakte CBL mhp. dette. U18P: Frederik fortsætter som træner, men der mangler 
assistenttræner. Frederik følger op. Gry er holdleder. Der skal 
om muligt koordineres træningstider, så der skabes mulighed 
for samtræning/kampe med DS og U14P-A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jette 
 
 
 
Martin 

8. Henvendelse fra HRØ vedr. konsulentbesøg i august: 
Martin kontakter HRØ vedr. en dato. 
Forud for dette afholdes bestyrelsesmøde om årshjul den 
13/8 kl. 10-12 hos Jette, Egevej 25. Afbud fra Lene. 
Charlotte mailer skabelon fra ”Knæk kurven” til bestyrelsen 
forud for mødet. 

 
Martin 
 
 
Charlotte 

9. Træner/ledermøde 7. september kl. 18: 
Fokus på information og drøftelse af årshjul. 
Martin tjekker vedr. sted og forplejning (De tre små grise). 
Derefter orienteres om mødet via sommerhilsen på Facebook 
Ledere i Tune Håndbold og Facebook begivenhed. 

 
 
Martin 
Martin 

10. Roskilde Festival: 
Der er indkøbt ny container til boden.  
60 bånd til rådighed og der mangler 2-3 personer i 
vagtplanen. Man skal tegne sig for 3 x 8 timer fordelt på de 4 
dage. Der har været opslag på facebook 8. april. 
Foodprocessor er indkøbt til deling mellem festival og Hedebo. 
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 11. Hedeboturnering (U10-U12-U14): 

De første tilmeldinger er kommet.  
Der arbejdes på Camp for Tunes U16-U18-spillere. 
Trøjer er på plads. 
Frivillige hjælpere: Sedler kommer i skufferne + tilmelding på 
sitet. 
Vi drøfter mulighed for udsendelse af no-reply-mail til alle 
medlemmer samtidig. Martin vil spørge Bent A. vedr. dette. 

 
 
 
 
 
 
 
Martin 12. Idræt i natten 9. september 2016 – kun for de mindste: 

Martin deltog desværre ikke i det sidst afholdte møde.  
Hvem kan hjælpe den 9/9? 

Martin 

13. Træner ABC: 
Martin rundsender til bestyrelsen og Peter lægger den op på 
hjemmesiden under ”Trænerguide”, når den har fået tilføjet de 
sidste links mv. 

 
Martin 
Peter 
 14. Forældrebrev v/ Gry: 

Videregives til sponsorudvalget v/ Martin med henblik på 
sponsorer, færdiggørelse og tryk, så den kan udleveres til 
forældre snarest. 

Martin sender 
til 
sponsorudvalget 

15. Arrangement for alle trænere/ledere vedr. cirkeltræning: 
Martin kontakter Thomas Nielsen, CBL vedr. vores ønske om 
et arrangement for håndbolds trænere og ledere, hvor der 
gennemføres cirkeltræning med de nye remedier. 

Martin 

16. Gennemgang af hjemmeside: 
Vi drøfter hjemmesidens opbygning, herunder om der er 
behov for en særlig kalenderfunktion udover, at der kan 
lægges særlige events op under ”Arrangementer” på vores 
egen hjemmeside og under ”Kalender” på Hovedforeningens 
side. Peter taler med Bent A. om besøg/antal klik på 
kalenderen og muligheder for kalender på håndboldsiden. 
Endelig beslutning på næste møde. 
Referater fra bestyrelsens møder lægges på hjemmesiden. 
Sommertræningstider er oppe. 
Øvrige ændringer vedr. trænere/ledere kommer lægges på i 
august. 
Visioner mangler: Martin sender til Peter/Henrik. 
Vedr. ibrugtagning af den nye Håndbold-facebookside: hvad 
foreslår Peter/Henrik? – drøftes på næste møde. 

Peter/Henrik 
 
 
 
 
Peter 
 
 
 
 
 
 
Martin 
 
Peter/Henrik 17. Træningstider sæson 2016/17: 

Når der er afklaring vedr. samtræning, skal der lægges 
træningstider for den kommende sæson v/ Charlotte. 

 
Charlotte 
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Ref. Lene. 

17. Eventuelt: Sommerhilsen på facebook/hjemmeside v/ Martin  Depotoprydning: Gamle håndklæder og tasker fra Hedebo i 
depot: Rikke taler med Frederik om brugen af disse. Holdfællesskaber skal ansøges hos HRØ: Charlotte har 
opgaven. 
Der er ønsker om instruktørdage inkl. FHH, der også gerne 
vil bidrage til udgifterne. Klub-Nyt 1/8: frist 15/7 (sendes til Lene senest 13/7):  
Regnskabsfører v/ Lene 
Hedebo, Roskilde, opstart efter ferien mm. v/ Charlotte 
 

 
Martin 
Rikke 
 
Charlotte 
 
Bestyrelsen 
 
Charlotte 
skriver 

17k. Næste møde om årshjul: 
13/8 kl. 10-12 hos Jette 

 


