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Referat bestyrelsesmøde mandag den 15. februar 2016 
 Mødet afholdt hos Martin kl. 19.00-22.15 Til stede: Martin, Henrik, Jette, Rikke, Charlotte, Sia, Peter og Lene    
Punkt Emne Ansvarlig 
1. Referat og punkter fra sidste møde blev gennemgået. Alle noterede egne opgaver 
2. Økonomi:  

Vi gennemgik regnskab 2015, og kunne med glæde 
konstatere, at vi er kommet ud af 2015 med et overskud på 
163.745 kr. Både Hedebo og Roskilde Festival har givet 
overskud og dertil kommer færre udgifter end budgetteret på 
forskellige andre poster. Regnskabet er godkendt af FU og 
fremlægges på generalforsamlingen den 5/4. 
Budget 2016: Martin og Sia gennemgik budget 2016, og vi 
drøftede dels beløbet til trænerkurser og dels tilskud til 
påsketurene. Henrik har oversigt over udgifter, 
klubtilskuddet og de beløb, som hver enkelt spiller skal 
indbetale. Alle spillere har fået seddel med beløb. 

Sia/Martin 

3. Nyt fra HB/FU: 
HB har drøftet, om der skal være fælles regler på tværs af 
afdelingerne vedr. gratis medlemskab ved nye medlemmers 
opstart. Beslutningen blev, at alle afdelinger fortsætter med 
egne regler, fx håndbold, hvor det er muligt at prøvetræne 2-
3 gange, før der betales kontingent. 
Hal 3 har en del ledige timer hverdage efter 20 og søndage. 
Håndbold er blevet spurgt, om Tumlinge kan flyttes til 
søndage i hal 3 fra næste sæson, og det er vi positive 
overfor. Lene skriver dette til Judi. 
Håndbolds ønske om opstregning til 2 mikro-baner i hal 3 er 
givet videre til hal-udvalget. Hvis der laves opstregning, vil 
det betyde mulighed for mikro-træning og afholdelse af 
HRØ-mikrostævner, som der er mange af i den kommende 
sæson. 
Reklamepuljen har frist 15/2: Vi har indsendt ansøgning om 
tilskud til skyggetræningsfigurer. 
FU mangler en suppleant nr. 2, der vil stille op ifm. 
hovedgeneralforsamlingen. Kender vi nogen? 
FU spørger, om de kan hjælpe afdelingerne vedr. 
rekruttering af nye medlemmer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lene 
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 4. Halreservationer 2016/17: 

Der er kommet 1. mail ud fra FU. Vi er foreløbig tildelt: 
Hal 1 mandag-torsdag fra 17 (mandag fra 16.45) 
Hal 2 tirsdag 17-19 (og derfor ikke timer i hal 3) 
Lokalet under cafeteriet: tirsdag 19-21 
Eventtimer er endnu ikke afgjort. Der er ledige timer i hal 3 
på fredage. 
Ønsker til ledige timer skal indsendes snarest, da yderligere 
ønsker drøftes i FU 3/3. 

 
 
 
 
 
 
 
Martin 

5. Pokalindstillinger, frist 10/3. Drøftet. Martin/Lene 
6.  Trænere 2016-17 

Trænersamtaler gennemføres i uge 7+9. 
Mål: samtaler og underskrevne kontrakter fra alle, før 
sommersæsonen går i gang. 
Status på, hvem af trænerne, der allerede har meldt ind 
vedr. den kommende sæson, samt på tøjvask v/ Kenneth. 

 

7. Generalforsamling 5/4 
Dirigent: Ruth spørges 
Kasserer: FU har peget på en person, der skal spørges. 
Seniorudvalgsformand: Jette 
Ungdomsudvalgsformand: Drøftes igen. 
Årshjul: drøftes på næste møde (se noter fra træner-leder-
mødet) 

 
Martin 
Martin 
 
 
Martin 

8. Sponsorudvalget: 
Arrangement ¼ - husk at tilmelde jer. 
Der er lavet aftaler med følgende: 
Kagan Busser 
Boxer Assist 
Spar Nord 
Lene taler med Sven Edelman vedr. de spørgsmål, FU har 
stillet retur til håndboldbestyrelsen. 
Spillertøj: OBS – der mangler et sæt tøj til U14D. 

Henrik skriver retur til udvalget. 
 
 
 
 
Lene 
 
Rikke 9. Klub-Nyt: Martin skriver kort tekst vedr. ny kasserer. Martin/Lene 

10. Hjemmesiden: 
Kalender fungerer. Send datoer for events mv. til Henrik. 

 
Alle 11. Ungdomsudvalgsmøde 18/2 kl. 20.  

Peter går med i udvalget.  
Dommerbord ungdom: Jette beder om, at ungdomsudvalget 
påtager sig opgaven med at uddanne forældre til at betjene 
dommerbordet. 

 

12. Holdfællesskaber: 
Status på samarbejdet med Fløng Hedehusene om U14D og 
vores ønsker til samarbejde om U14D og U16 D i sæsonen 
16/17. Der skal arrangeres et forældremøde. Rikke deltager. 
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Ref. Lene. 

13. Eventuelt 
Idrætsfest 16/4. Indbydelserne skal snart ud. 
Seniorafslutning 9/4: se facebook 
Velkomstfolder til forældre: Rikke taler med Frederik om 
layout og billeder. 
Carlsberg Sportsfond frist 1/5. Der ligger prioriteringsliste 
fra træner-leder-mødet. 
Træner ABC: Lene (sammen med Alex og Rit) har sendt den 
til gennemsyn hos Martin, der nu sender den til 
Henrik/Peter, så den kan blive lagt på websiden. 
Kursusevent med Claus Hansen 2/3: Charlotte sender ud til 
U12/U14-trænere + til Henrik (webside). 
Niveaustævner september 2016: Tune lægger billet ind på 
U18P+D og U14P+D. 
Mikrostævne 6/3 i Tune: Dommerbord skal besættes. Jette 
skriver rundt. 
Elitetrænerkursus i Tune Hallen 26-27/2. Overnatningssted 
endnu ikke afklaret. Forplejning i cafeteriet. 
Lions Club udenlandstur: Håndbold fik desværre ikke vores 
træner med. 
Indkøb af remedier: Banner med ”De 10 forældrebud” v/ 
Frost Solution. 
Fastelavnsfest 6/2: 320 tilmeldte + hjælpere er rekord. 
Trøjer til afslutning: Årets spiller og Årets fighter. 
 

 
? 
 
Rikke 
 
 
 
Martin 
 
 
 
 
 
 
Jette/alle 
 
 
 
 
 
Rikke 

14. Næste møde: mandag den 14. marts kl. 19.30 i hallen. Martin booker lokale. 
Henrik ligger i 
kalender.    


