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Referat	af	generalforsamling	i	Tune	IF	Håndbold	

den	6.	april	2017	i	Tune	Hallen.	

	

1) Valg af dirigent 

Gerd Hagen blev valgt som dirigent. Gerd konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. 
vedtægterne. 

 

2) Valg af to stemmetællere 

Thomas og Peter blev valgt. 

 

3) Beretning 

Formand Martin Østberg holdt den samlede beretning for både bestyrelse og udvalg (se denne).  

Lene supplerede med positiv tilkendegivelse omkring, at Klub-Nyt nu udkommer sammen med TunePosten 
og dermed kommer ud til alle borgere i Tune igen. 

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

 

4) Regnskabet for regnskabsåret 1/1 – 31/12 2016 

Formand Martin Østberg gennemgik regnskabet for 2016. 

Indtægter: Vi har samlet set haft lidt færre indtægter i 2016 end i 2015, hvilket bl.a. skyldes mindre refusion 
på kurser, da færre trænere/ledere har været på kursus end året før. Sponsorindtægterne ligger igen flot 
med 94.000 kr. og Hedebo-turneringen gav så stort et overskud som 203.000 kr. Til gengæld kostede den 
forhøjede økologi-procent på Roskilde-festivalen rigtig mange penge, så vi her kun kom ud med et overskud 
på 14.000 kr., hvilket ikke er tilfredsstillende, når så mange mennesker knokler i så mange dage. Vi er med 
igen her i 2017, og vil derefter evaluere vores deltagelse fra 2018 og frem. 

Sponsorindtægter i sæsonen på tværs af regnskaberne 16/17 er på 150.000kr., og bestyrelsen rettede en 
stor tak til sponsorudvalget v/ Claus, Frederik og Tim for det flotte resultat. 

Udgifterne er samlet set 94.000 kr. højere end i 2015. Dette skyldes bl.a. nye spillerdragter til alle spillere, at 
ungdommen har deltaget i AB’s Jule Cup, at vi har tilkøbt kalenderfunktion til hjemmesiden og at møderne 
vedr. Knæk kurven, der har været afholdt fra kl. 17-20 med konsulent fra HRØ, har betydet spisning i 
cafeteriet og dermed lidt større udgifter til bestyrelsesmøder.   

Årets driftsresultat er et underskud på 77.500 kr. Egenkapitalen er pr. 31.12.2016 på 395.000 kr. 

Budget 2017: 

Martin gennemgik budget 2017, der indeholder et driftsresultat på positive 1750 kr. Under udgifter ligger 
50.000 kr. øremærket til ungdomsstævner – i år går de til turen til Holland. 

 

5) Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 
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6) Beslutning om antal medlemmer i afdelingsbestyrelsen 

Bestyrelsen foreslog at bibeholde de 7 medlemmer. Forslaget blev vedtaget. 

 

7) Valg 

a1. Formand (ulige år) 

Der er ingen kandidater. Bestyrelsen foreslår intern konstituering. Kirsten anbefaler, at vi hurtigst muligt 
finder en formand, der kan tegne foreningen. 

 

a2: Valg af kasserer (lige år) 

Da posten er vakant, er der ekstraordinært valg. Martin Østberg bliver valgt. 

 

b. Medlemmer til afdelingsbestyrelsen 

1. Charlotte Bonde genopstillede - GENVALGT 

2. Jette Jensen genopstillede - GENVALGT 

3. Henrik Jørgensen genopstillede – GENVALGT 

4. Peter Johnsen genopstillede – GENVALGT 

5. Rikke Friis genopstillede - GENVALGT 

Der var ingen modkandidater. 

 

c. Medlem og suppleant til hovedbestyrelsen 

Lene Barslund genopstillede - GENVALGT og Martin Østberg genopstillede - GENVALGT. 

 

d. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen (2 suppleanter) 

Thomas Larsen genopstillede – GENVALGT. Der var ingen modkandidater. 

 

e. Revisor 

Susanne Vintermark genopstillede – GENVALGT.  Der var ingen modkandidater. 

f. Revisorsuppleant 

Marianne Collatz genopstillede – GENVALGT. Der var ingen modkandidater. 

 

8. Eventuelt 

Peter Mygind tildeltes håndboldafdelingens vandrepokal for sit store arbejde i Tune IF Håndbold gennem 
mange år. Peter var ikke til stede ved generalforsamlingen.  

Sidste års modtager af vandrepokalen Frederik Frost modtog en erindringsgave. 
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Kirsten anbefalede på det kraftigste bestyrelsen at finde kandidater til de ledige poster forud for 
generalforsamlingen, når denne afholdes næste gang. 

Efter Kirstens indlæg drøftede vi, hvordan vi fremadrettet rekrutterer flere frivillige, herunder ved åbent 
hus-arrangementet den 6. maj og ved samtaler med de forældre, der er nye i foreningen. Det er vigtigt at 
pointere, at kontingentet kun kan fastholdes på det nuværende niveau, hvis flere er med til at løse de 
opgaver, der er i afdelingen. Samtidig er det vigtigt at holde fokus på den samhørighed og den klubånd, man 
bliver en del af, når man er frivillig i Tune IF Håndbold. 

Mette Ditlevsen orienterede om, at Seniorudvalget ønsker en direkte repræsentation fra bestyrelsen i 
udvalget, så der bliver en hurtigere arbejdsgang, når der skal træffes beslutninger. Der er ingen løsning på 
dette ønske p.t. 

Ruth spurgte ind til aldersgrænserne mellem tumlinge og mikro, og vi holder fast i, at de 3-årige så vidt 
muligt skal deltage i Tumlinge-håndbold, som fra næste sæson bliver to gange pr. måned (lørdage i ulige 
uger). 

Ruth roste bestyrelsen for tiltaget med opslag både i Karlslunde og Tune om mikro-håndbold. Dette har 
været med til at give mange nye spillere denne sæson. 

Som afslutning på generalforsamlingen takkede bestyrelsen de tre afgående medlemmer af 
sponsorudvalget for et meget flot stykke arbejde. Ligeledes fik Martin Østberg som afgående formand stor 
tak for sin indsats, der det sidste år har indeholdt både formands- og kassereropgaver. 

 

Der var 22 personer til stede ved generalforsamlingen. 

 

_________________________________ _____________________________________ 

Dirigent: Gerd Hagen                                                                         Referent: Lene Barslund  

 

 

 

 


