
     
         TUNE IF HÅNDBOLD               
                                  Seriøs håndbold – for sjov 
 
 
 

Referat bestyrelsesmøde mandag den 7. november 2016 
 Mødet afholdt i logen kl. 20-22.15 efter Knæk kurven/Klubbuilding med HRØ-konsulent kl. 17-20 Til stede: Henrik, Jette, Rikke, Charlotte, Peter, Thomas, Martin og Lene   
Punkt Emne Ansvarlig 
1. Børneattester 

Lene står for indsamlingen af disse. Der resterer fortsat en del – 
og det blev påtalt på HB-mødet. Henrik har indsamlet 
børneattester ifm. indgåelse af trænerkontrakterne – TAK for det.  

Lene 

2. HRØ-foreningsmøder:  
Hvilket område hører Tune til? Charlotte undersøger det og 
melder tilbage.(Vi kan deltage alle steder afhængig af, hvad der 
passer os datomæssigt). 

Charlotte 
 
 

3. Ny kasserer og økonomi:  
Vi mangler fortsat en kasserer, og vi har bedt FU om hjælp. Lene 
og Martin aftaler møde med FU (mødet er den 1/12). 
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! 
Tidligere beslutning om opslag på Facebook Det sker i Tune er 
ikke udført. Vi afventer mødet med FU. 
Halvårsregnskabet (frist 15/9): Møde med vores kritiske revisor 
Susanne Vintermark endnu ikke været muligt. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
Martin 

4. DGI-aktivitetsmøde 22/11-2016 
Thomas, Peter og Rikke kan ikke deltage. 
Jette og Charlotte overvejer. 
Lene regner med at deltage (fraprioriterede efterflg. at deltage). 

Lene 

5. Idræt om dagen 28. september 
Vi undrer os over, at tiltaget med præsentation af spændende 
nye aktiviteter er lagt om dagen, hvor de fleste 
bestyrelsesmedlemmer arbejder. Lene spørger til dette på HB 
næste gang. (Arrangementet blev aflyst pga. kun 63 tilmeldte). 

Lene 

6. Kurser for træner/ledere: 
Charlotte sender relevante kurser videre, men der har endnu 
ikke været nogen relevante og derfor ingen afsted på kurser.  
Trille-Trolle-kursus i Rødby (mail fra 28/9): Ingen kan deltage. 

Charlotte 
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Ref. Lene. 

7. Sponsorudvalg 
Henrik har givet dem svar på spørgsmål i sidst fremsendte mail 
den 13/10. Vi er meget tilfredse med det flotte stykke arbejde, 
de udfører.  
ALLE sponsoraftaler skal gå gennem sponsorudvalget! 

Henrik 

8. Lokalet under cafeteriet søndage kl. 11-13. 
FU har 5/10 givet afslag på vores forslag om, at CBL ikke kan 
anvende lokalet, når vi har hjemmekampe. Lene tager dette op 
på HB og tager det med til vores møde med FU om 
kassererposten. (FU fastholdt, at faste træningspas har fortrinsret 
for brug af lokalet til opvarmning). 

Lene 

9. Springteknik 
Gymnastik har i mail 15/9 tilbudt håndbold en træningslørdag i 
hal 3 med fokus på springteknik. Det vil vi rigtig gerne tage 
imod. Lene taler med formand Jeanette om dette. (Jeanette 
kommer med dato). 
Modydelse: Gymnastik har brug for 8-10 stærke personer til 
hjælp med at flytte redskaber ud og ind, når de har 
opvisningsdag den 26. marts 2017. OBS! Hvem kan? 

Lene 

10. Hjemmesiderettelser 
Peter retter undervejs på mødet. 

Peter 
11. Klubbuilding – påbegyndt 7/10 kl. 17 

Vi synes, at det har været en rigtig god opstart med Kurt i dag. 
Alle, der kan, mødes hos Charlotte og arbejder videre med 
opgavekortene den 17/11 kl. 19.30. Lene kommer ikke. 

Alle 

12. Kalenderfunktion på vores hjemmeside 
Lene har spurgt Bent A: Der er ikke p.t. andre, der bruger 
funktionen. 

Lene 

13. Næste møde 
Klubbuiling 5/12 kl. 17-20 i Logen 
Bestyrelsesmøde kl. 20-22 

Martin bestiller lokale 


