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Referat bestyrelsesmøde mandag den 12. september 2016 
 Mødet afholdt hos Charlotte kl. 19.30-22.15 Til stede: Henrik, Jette, Rikke, Charlotte, Peter, Thomas og Lene Afbud: martin  
Punkt Emne Ansvarlig 
1. Opfølgning fra sidste møde: 

Rigtig godt møde med HRØ-konsulent Nicolai Nøddebo Hockerup 
den 24/8, hvor vi fik rigtig god respons på vores årshjul (se 
Martins opsamling fra mødet i mail af af 26/8). Vi har 
efterfølgende tilmeldt os Klubbuilding-projektet. 

 

2. Referater: 
Referat fra 4/8: Godkendt og kan lægges på web og Fb Ledere i 
Tune Håndbold. 
Referat fra 13/8 om årshjul: der arbejdes videre med dette som 
del af Klubbuilding-projektet. 

Peter 
 
 

3. Ny kasserer og økonomi:  
Vi mangler fortsat en kasserer, og vi har bedt FU om hjælp. Lene 
tager det med til HB igen 13/9. 
FU har tidligere tilkendegivet, at det er muligt at købe en 
regnskabsfører, mens kassereren skal være udpeget af 
bestyrelsen. Det er dog en dyr løsning! 
Martin har spurgt Sia, om hun vil udføre en del af arbejdet mod 
betaling, men endnu ikke fået svar. 
Vi beslutter at lave opslag på Fb ”Det sker i Tune”. Lene, Martin 
og Rikke har opgaven. 
Halvårsregnskabet skal afleveres til FU 15/9 efter gennemgang 
af vores kritiske revisor Susanne Vintermark. 
 
Aktuelle ordning: 
Sia har overdraget regnskabet til Martin, der p.t. betaler 
regninger cirka en gang om ugen og konterer en gang/måned. 

 
 
Lene 
 
 
 
Martin 
 
Lene/Martin/ 
Rikke 
 
Martin 
 
 
Martin 

4. Årshjulet (se mail fra Rikke den 15/8): 
Vi skal arbejde videre med dette som del af Klubbuilding-
projektet, hvor vi får besøg af en HRØ-konsulent i alt 4 gange. 
Lene doodler 2 datoer i efteråret. 

 
 
 
Lene 5. Status Hedebo: 

Alle pladser solgt, og der er ved at være styr på de fleste vagter. 
U16/U18-spillerne hjælper til med de praktiske ting, men har 
ikke ønsket at overnatte på Lunden. 
Spar Nord kommer ud med præmier og reklame. 

 

6. Status Roskilde: 
Regnskabet er endnu ikke godkendt fra Festivalens side.  

 
Jette 
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 7. Status Idræt i natten: 

Martin skriver: mange børn og godt besøgt. Fik snakket med 
flere og uddelt sedler om håndbold. Vores motorik-bane var et 
hit. Overordnet var der tilfredshed med fremmødet og forløbet. 

 
 

8. Træner ABC’en: 
Er lagt på hjemmesiden under Trænerguide – og nu med større 
skrift og blå farve. 
Peter omtaler den på Fb Ledere i Tune Håndbold. 

 
 
 
Peter 9. Hold og træner sæson 16/17: Micro’er og U6/8: Trænere er Ruth, Louise, Ida og forældre. Vi 

spørger yderigere én. Der er kommet mange nye. U9 mix: Trænere er Patrick, Dorthe og Bo. U12D mix Tune-FFH: Frafaldet af spillere var desværre så stort, 
at holdet er nedlagt. Bo hjælper i stedet på U9 mix. U14D: Vi indgår i holdfællesskab med FHH, der har trænerne 
Majken og Suzette. Therese er stoppet pga. arbejde. Der mangler 
hjælpetræner fra Tune. Jette spørger OB. U18D: Tom Nykjær er træner. U14P-A: Charlotte og Jette fortsætter som trænere. Kim bliver 
målmandstræner. 9 spillere. U14P-B: Helle fortsætter som træner, holdleder mangler. 
8 spillere.  U18P: Frederik fortsætter som træner og Rikke Gregersen er 
startet som assistenttræner. Gry er holdleder. Det har desværre 
ikke været muligt at lægge træningstiderne op ad DS. På tværs: Der er brug for mere målmandstræning, og vi vil 
prøve at høre HRØ, om de har noget på vej. 
DS: Er tilmeldt pokalturnering. 
HS: Er tilmeldt pokalturnering. 
OG: Nye spillere :o) 
OB: Samtræner med Jersie og det fungerer godt. 

 
 
Jette 
 
 
 
 
 
Jette 

10. Træner-leder-møde planlægges til den 12/10: 
Planlægningsgruppen er Martin, Lene og Henrik (kontakt til 
sponsorerne), der sender udkast til dagsorden til resten af 
bestyrelsen. 

 
Martin, Lene, 
Henrik 

11. Henvendelse fra KIF Kolding København: 
Jette rundsender mailen. Vi er i tvivl, om vi kan stille med det 
antal frivillige, som aftalen indebærer. Ingen endelig beslutning 
truffet. 
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Ref. Lene. 

12. Nyt fra Håndbold til HB-mødet 13/9:  Kasserer savnes  Klubbuilding v/ HRØ  Niveaustævne i Tune i weekenden 17/9-18/9  Hedebostævne 23/9-25/9  Tumlinge samt øvrige hold godt i gang, dog nedlagt U12  Faldende medlemstal – hvordan ser det ud i de andre 
afdelinger?  Kalenderfunktion på hjemmesiden – er andre afdelinger 
interesserede? 

Lene 

13. Instruktørdage i samarbejde med andre klubber: 
Fx tapening og skadesforebyggende træning. Medbringes på 
træner-leder-møde. 

 
Martin/Lene 

14. Indkøb af skyggetræningsfigurer for Reklamefondspenge: 
Vi foreslår 4 stk. Peter køber dem. 

Peter 
 15. Eventuelt: 

a. Klub-Nyt oktober, deadline 16/9. Emner: Tumlinge, 
kasserer søges, kamp-start, pokalkampe. Hedebo og 
niveaustævner kan ikke nå at få omtale. 

b. Kurser: Charlotte rundsender. 
c. Nye regler: Lægges på hjemmeside af Peter. 
d. T-shirts til Tumlinge: Henrik skriver til sponsorudvalget. 

Foreløbig 29 børn, så bestilling på 40-50 t-shirts. Der er 
19 af de mørkeblå fra 2014 tilbage. 

 
Lene 
 
 
Charlotte 
Peter 
Henrik 

 Næste møde: 
Lene doodler 

 


