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Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 6. marts 2017 
 Mødet afholdt hos: Charlotte Til stede: Jette, Rikke, Charlotte, Thomas, Martin, Peter, Henrik, Lene  

Punkt  Ansvarlig 
1. Referatet fra 30/1/17 og 6/2/17: Er lagt på web og sendt til FU.  Lene/Peter 
2. Hjælp til gymnastikopvisning 26/3:  4-6 spillere, der kan hjælpe gymnastik med afrydning i Tune Mad og Kulturcenter.  

Martin spørger rundt 
3. Haribo Cup 22-23/4:  Holdene er meldt til – dog uden overnatning, fordi der var udsolgt. Bestyrelsen giver dem tilbud om overnatning i Tune hallen. Da det er samme weekend som SM, foreslår vi, at det undersøges, om vi kan booke Idrætshuset (TRIM og Cykeltrim skal spørges). (Holdet fik efterfølgende mulighed for at overnatte til selve stævnet).  

Jette skriver mail til Dorthe om overnatning. 

4. Status vedr. kontingentopkrævninger 2016-17:  Spillere/forældre til spillere med restancer sættes på liste og kontaktes. Nyt kontingentopkrævnings-system fra 2017-18 skal sættes op. Rikke og Martin tager et møde med Bent A.  

Martin og Rikke 

5. Nyt magasin om diverse tilbud til indbyggere i Tune, to gange årligt:  Håndbold er blevet bedt om at komme med stof til 2 x A4-sider før sommerferien: Opgave, vi tager op på stormødet (afgrænset opgave). (Deadline allerede 18. april, så derfor taget af åbent hus-listen. Åbent hus flyttet til 15/8). 

Thomas/åbent hus 

6. Kort status på fastelavnsarrangement 25/2:  250 solgte billetter samt ca. 20 hjælpere. Forventet overskud: ca. 5000 kr. Planlægningsgruppen evaluerer den 27/3.  

Lene 

7. Nyt fra HB: 
 Håndbolds forslag om to nye priser – én til en ungdomstræner og én til en ny frivillig – blev begge godkendt af HB. Lene Har skrevet forslag til kriterier og sendt til FU. 
 Lokale-fordeling er på plads (se punkt 8) 
 Lene har talt med Judi om mailkorrespondance vedr. events-dage 
 Villy stopper i FU, så håndbold skal have ny kontaktperson. Tak til Villy for godt samarbejde. 
 Nyt magasin om Tune skal produceres 2 gange årligt (se punkt 5)  

Lene 

8. Lokale-tildeling 2017-18 v/ Judi fra FU:  Hal 1: mandag til torsdag, Hal 2: tirsdag, Hal 3: lørdage i ulige uger kl. 10-11 til Tumlinge (Peter og Lene taler med hal-vagter om skab), events-dage x 4 til ministævner. Oversigt rundsendes v/ Lene.  

Martin og Lene 
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9. Status påsketur til Holland 14-17/4 2017:  Hal 3 booket 8/4 til U14-træning uden harpiks fra kl. 12.30-14.30, derefter U18D. Frugt kan bestilles holdvis. U18D har takket nej. Bolde uden harpiks v/ Frederik. Bluser v/ sponsor? Henrik taler med Claus vedr. DanBolig, Jette taler med Ekholm – og Jette/Henrik taler sammen. Sidste rates betaling modregnes med optjente penge fra kræmmermarkeds-listen. Lions Tune har støttet med 3450 kr. Mange tak til Lions for det v/ Lene. Trænere på turen: U14P-A: Charlotte og Kim U14P-B: Jette og Henrik Vintermark U14D: Martin og Gry U18D: Tom og Allan Forældremøde: 3. april kl. 18.30 for spillere og forældre. Jette indkalder. Vimpler (se mails om dette) 

Jette    Jette og Henrik   Lene      Jette Jette 
10. Generalforsamling 6. april kl. 19.30 (er der en opgavebeskrivelse?):  

 Plakater v/ Henrik 
 Beretning: Send input til Martin, Martin rundsender før GF 
 Regnskab 2016 (inkl. revisors kommentarer) og budget 2017 inkl. ny opkrævning v/ Martin 
 Formandsemner: Omtales på Fb og hjemmeside v/ Henrik og Peter 
 Forplejning: Øl, vand, chips, popcorn v/ Lene 
 Flasker til sponsorudvalget x 3 v/ Henrik  
 Håndboldens pokal går i 2017 til Peter Mygind og erindringsgave til Frederik: Indgravering og erindringsgave v/ Martin 
 Nye til sponsorudvalget efterlyses v/ Henrik og Peter  Der følges op på udvalgene efter GF: 
 Seniorudvalg (træner eller holdleder fra hvert hold): Der mangler en formand – Henrik og Peter annoncerer det. Charlotte spørger spiller og sender sms. 
 Ungdomsudvalg: Jette fortsætter som formand og tjekker op på de øvrige medlemmer 
 Hedebo: alle fortsætter 
 Roskilde: alle fortsætter. Opgaver: indkøb af mad, opsætning/nedtagning af bod, stå i boden 24 timer - tages med på opgavelisten til Håndboldens dag 6/5 v/ Martin (Åbent hus efterfølgende flyttet til 15/8).  

Alle – se under de enkelte punkter 

11. Tunefestens nattevagter 22-24/6:  Max har stået for besættelse af vagter v/ OG og OB. Nancy har spurgt OG uden resultat. Martin taler med Max og Nancy. Beløb går til Oldies = OG og OB. 
Martin 

12. Sjællandsmesterskaber 23/4 i hal 1+2+3:  Facebook Fanklub ang. at 3 dommerborde skal besættes. Jette fordeler, når vi kender holdene efter 8/4. 
 Hovedansvarlige: Jette og Charlotte 
 Fra bestyrelsen kan følgende hjælpe: Henrik, Peter, Thomas, Lene, Martin, Rikke 
 Bespisning med spisebilletter v/ Jette og Lene 
 Besked til Bent Nybo v/ Jette 
 Plakater v/ Henrik (Holdene fra Tune blev OB, U18D og U14P-A. Pigerne blev sjællandsmestre – tillykke!) 

Jette og Charlotte 
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Ref. Lene.     

13. Håndboldens dag 6/5 – planlægningsdag aftales: (OBS! Flyttet til 15/8 kl. 17) 
 Tumlinge-afslutning kl. 10-11 (hal 1): Peter + Lene + Henrik 
 Knæk kurven – giv din mening til kende kl. 11-13 (hal 3) med ”stationer” med emner, som folk kan være med til at snakke om og opgaver, man kan melde sig til, årshjul på planche: Martin og Rikke 
 Prøv at spille håndbold kl. 11-13 (hal 2): Charlotte + Thomas + Peter Jette deltager ikke. Plakat laves og hænges op/spredes på facebookgrupper. Husk at informere Kurt, HRØ. 

Alle undtagen Jette 

14. Status på DS sæson 2016-17 efter trænerskifte:  Vundet én og tabt én kamp, Sørens aflønning ok, Mikkels aftale ok, ønske om musikanlæg: max 1300 kr. v/ Jette  

Martin 
 Jette 

15. Opsamling på samtaler og beslutning om trænere i sæson 2017-18: Der er gennemført samtaler med alle ungdomstrænere undtagen en. Alle disse undtagen Helle P og Louise E ønsker at fortsætte. Trænere i sæson 2017-18: Se skema nedenfor.  

Jette, Charlotte og Henrik   Martin indkalder OB 
16. Knæk kurven:  Opgavebeskrivelser: der er fortsat huller, tages efter GF og før 6. maj – Martin/Charlotte sender til Henrik  

Martin og Charlotte 

17. Tumlinge:  Lene har været på rigtig godt kursus. Vi aftaler at købe HRØ’s Trille-Trolle aktivitetskort. Afslutning 6/5 kl. 10-11 – v/ Peter og Lene  

Peter og Lene 

18. Seniorudvalgets tilbagemeldinger og ønsker (se mail fra Jette):  Bestyrelsen beslutter, at alle der deltager i fester betaler for egen forplejning.  
 

19. Musikanlægget i hal 1: Anlægget fungerer dårligt. Lene har bedt Haludvalget v/ Finn Hansen se på det. Lene 
20. Emner til Klub-Nyt marts 2017 

o Generalforsamling 6/4 (også omtalt i februar) 
o SM 23/4 
o Fastelavn – tak til hjælpere, sponsorer og deltagere 
o Følg os på Facebook-gruppen Fanklub Tune 

Martin og Lene 

21. Ungdomsafslutning 5/4: Der må uddeles tre trøjer pr. hold: Årets fighter, - spiller og – kammerat. Besked til holdene om dette v/ Jette 
Jette 

22. Seniorafslutningsfesten 1/4: Alle fra U18 og op, spillere og påhæng, trænere og bestyrelse inviteres (se mail). Alle – tilbagemelding, om man kommer 
23. Næste møde: 3/4 kl. ca. 19 – lige efter Hollandsmøde med spillere og forældre, der starter kl. 18.30.  Emne: Forberedelser til generalforsamlingen 6/4. 

Alle 
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  Trænere og holdledere, sæson 2017/18  
Hold - ungdom Trænere Holdleder 
U4-6 mix Ruth, Ida Nielsen Mette Ditlevsen 
U6-8 mix Ida Roslev, Mette ? Mette Ditlevsen 
U9-10 mix Brian Matté, Dorthe, Patrick, Bo Møller ? 
U16P – A+B Charlotte, Jette, Kim Trænerne 
U16D (4 fra Tune) Suzette, Maiken (FHH) Trænerne 
U18P Frederik, assistenttræner mangler (Henrik taler med Frederik) Gry 
U18D Tom, Allan Trænerne klarer det selv, når Susanne V stopper 
 
Hold - senior Trænere Holdleder 
DS Mikkel Skov, Flemming S. Jørgensen Flemming 
HS Brian Roos Mikkel Langebjerg 
OG  Nancy? 
OB (samtræning med Jersie) Max stopper (Martin indkalder til møde) Alex? 
 


