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Referat fra hovedbestyrelsesmøde

 
Før mødet: 

 

1. Opvarmning (Tøj og evt. håndklæde

 

2. Spisning. 

 

Til stede: 
Formand:  Pauli Christensen
Næstformand: Judi Jørgensen
Kasserer:  Dorthe Toftebjerg
FU:  Lotte Jensen, Morten Kryger, Chris
Badminton:  René Larsen
Håndbold:  Lene Barslund
Gymnastik:  Jeannette Bahnsen
Tennis:  Niels Erik Olsen
Trim:  Fritz Jüngling
It:  Bent Andersen
 

Dagsorden: 

 

Som optakt til arbejdet i Tune IF efter formandsskiftet og det nyv
hvor han sagde: 
”Velkommen. 
Tillid bedre end kontrol er hovedbudskabet.
Oveni vil vi i FU forsøge at gøre det så nemt som muligt for afdelinger og udvalg.
Er der gode ideer i den forbindelse, hører vi gerne fra jer.
Vi er en idrætsforening med tryk på 
og FU vil arbejde ud fra det med stor respekt for det arbejde, der bliver gjort i Tune IF.
Jo større indflydelse man har på det arbejde, man udfører, jo større motivation.
Ikke mindst når det gælder frivilligt arbejde.
Jeg synes selv, vi er kommet godt i gang. 
Kemien er god i FU, og vi ser frem til et spændende arbejde for Tune IF.
I vil om lidt blive præsenteret for FU medlemmernes ansvarsområder. Håber det lyder fornuftigt.
Den sidste måned er gået rimelig hurtig:
I har allerede prøvet det nye initiativ i CBL, som vi venter os meget af.
Der er blevet nedsat, efter valg, et CBL udvalg. 
Mødet var velbesøgt, og det var en god, positiv oplevelse.
Judi og jeg har været til borgermøde vedr. ældreboliger og seniorboliger i Tu
deltage i kommende møder med kommunen.
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ovedbestyrelsesmødet den 13. juni 2017. 

1. Opvarmning (Tøj og evt. håndklæde).  

Pauli Christensen 
Judi Jørgensen 
Dorthe Toftebjerg 
Lotte Jensen, Morten Kryger, Christina Blankholm og Lasse Wæver.
René Larsen 
Lene Barslund 
Jeannette Bahnsen 
Niels Erik Olsen 
Fritz Jüngling 
Bent Andersen 

Som optakt til arbejdet i Tune IF efter formandsskiftet og det nyvalgte FU holdt Pauli en kort tale, 

Tillid bedre end kontrol er hovedbudskabet. 
Oveni vil vi i FU forsøge at gøre det så nemt som muligt for afdelinger og udvalg.
Er der gode ideer i den forbindelse, hører vi gerne fra jer. 

en idrætsforening med tryk på VI,  
og FU vil arbejde ud fra det med stor respekt for det arbejde, der bliver gjort i Tune IF.

man har på det arbejde, man udfører, jo større motivation.
Ikke mindst når det gælder frivilligt arbejde. 
eg synes selv, vi er kommet godt i gang.  

Kemien er god i FU, og vi ser frem til et spændende arbejde for Tune IF. 
I vil om lidt blive præsenteret for FU medlemmernes ansvarsområder. Håber det lyder fornuftigt.
Den sidste måned er gået rimelig hurtig: 

r allerede prøvet det nye initiativ i CBL, som vi venter os meget af. 
Der er blevet nedsat, efter valg, et CBL udvalg.  
Mødet var velbesøgt, og det var en god, positiv oplevelse. 
Judi og jeg har været til borgermøde vedr. ældreboliger og seniorboliger i Tune og er parat til at 
deltage i kommende møder med kommunen. 
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tina Blankholm og Lasse Wæver. 

algte FU holdt Pauli en kort tale, 

Oveni vil vi i FU forsøge at gøre det så nemt som muligt for afdelinger og udvalg. 

og FU vil arbejde ud fra det med stor respekt for det arbejde, der bliver gjort i Tune IF. 
man har på det arbejde, man udfører, jo større motivation. 

I vil om lidt blive præsenteret for FU medlemmernes ansvarsområder. Håber det lyder fornuftigt. 

ne og er parat til at 
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Brian Hemmingsen og jeg har deltaget i det første idrætsrådsmøde og går ind i arbejdet med åbent 
sind. 
Der er kommet en henvendelse fra Greve o
Tror måske at det kunne være en god ide for Tune IF.
Der er i samarbejde med Greve kommune lagt billet ind på et projekt: ”Fitness for alle”.
I sin korthed går det ud på, at få personer med handicaps integreret i Fitnesscentre.
Indrette dem så de får mulighed for at deltage.
Der er en lang udvælgelsesperiode, og kun 3 får del i de ca. 12 mill., der er til rådighed for 
projektet. 
Vi håber Tune IF bliver en af parterne.
Til slut kan jeg oplyse, at Truels stopper pr. 30/9.”
 
 
1. Valg af ordstyrer. 

 Judi valgtes. 
 

2. Spørgsmål til dagsordenen. 

 Pauli oplyste, at FU har inviteret repræsentanter fra udvalg til at deltage i HB 
 møderne uden stemmeret. Dette gælder fremover.
 Udvalgene er: Bridge, CBL, Cykelmotion og Karate.
 

3. Godkendelse af referat fra sidste HB m

 Referatet godkendtes.
 Pauli oplyste at procedure
 læses op og godkendes, inden mødet slutter. 
 Efterfølgende sendes det ud i skriftlig form.
 

4. Præsentation. 

 Judi motiverede en præsentati
 

5. Information, herunder FU's ansvarsområder.

 Judi står for timefordeling
 Lotte: børneattester, Imageudvalget, Idræt
            magasin. 
 Christina: Er med i hallernes FU og Idrætsfestudvalget.
 Lasse: CBL udvalget.
 Dorthe: CBL udvalget, Stafet for Livet, Roskildefestival.
 Pauli: CBL udvalget, TunePosten
 Morten: Idræt i Natten
 Bent: It, CBL udvalget og Imageudvalget.
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Brian Hemmingsen og jeg har deltaget i det første idrætsrådsmøde og går ind i arbejdet med åbent 

Der er kommet en henvendelse fra Greve om haltid til floorball. Vi tager et møde med dem. 
ror måske at det kunne være en god ide for Tune IF. 

Der er i samarbejde med Greve kommune lagt billet ind på et projekt: ”Fitness for alle”.
I sin korthed går det ud på, at få personer med handicaps integreret i Fitnesscentre.

ed for at deltage. 
Der er en lang udvælgelsesperiode, og kun 3 får del i de ca. 12 mill., der er til rådighed for 

parterne. 
Til slut kan jeg oplyse, at Truels stopper pr. 30/9.” 

Pauli oplyste, at FU har inviteret repræsentanter fra udvalg til at deltage i HB 
møderne uden stemmeret. Dette gælder fremover. 
Udvalgene er: Bridge, CBL, Cykelmotion og Karate. 

sidste HB møde. 

Referatet godkendtes. 
Pauli oplyste at proceduren  ved referat nu er ændret: Referat af et møde formuleres, 
læses op og godkendes, inden mødet slutter.  
Efterfølgende sendes det ud i skriftlig form. 

Judi motiverede en præsentationsrunde. 

Information, herunder FU's ansvarsområder. 

Judi står for timefordeling 
Lotte: børneattester, Imageudvalget, Idrætsfestudvalget, Idræt i Natten og Tune IF

Christina: Er med i hallernes FU og Idrætsfestudvalget. 
CBL udvalget. 
: CBL udvalget, Stafet for Livet, Roskildefestival. 

Pauli: CBL udvalget, TunePosten 
Morten: Idræt i Natten 
Bent: It, CBL udvalget og Imageudvalget. 
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Brian Hemmingsen og jeg har deltaget i det første idrætsrådsmøde og går ind i arbejdet med åbent 

haltid til floorball. Vi tager et møde med dem.  

Der er i samarbejde med Greve kommune lagt billet ind på et projekt: ”Fitness for alle”. 
I sin korthed går det ud på, at få personer med handicaps integreret i Fitnesscentre. 

Der er en lang udvælgelsesperiode, og kun 3 får del i de ca. 12 mill., der er til rådighed for 

Pauli oplyste, at FU har inviteret repræsentanter fra udvalg til at deltage i HB 

ved referat nu er ændret: Referat af et møde formuleres, 

sfestudvalget, Idræt i Natten og Tune IF-
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 Kontaktpersoner: 
 Badminton:  
 Gymnastik og svømning:
 CBL:  
 Trim, Cykelmotion og Karate: Dorthe
    Bridge,Tennis, Billard og flygtninge
 Fodbold og Petanque:
 Håndbold:  
 

6. Mobilepay ( René ) 

 Bent er i færd med at undersøge mulighederne; har bl.a. fået udfyldt underskriftsblad 
 med FU medlemmerne. 
 Der er en transaktionsafgift på 75 øre pr. transaktion.
 

7. Stafet for livet. (Fritz ) 

 Dorthe har skrevet til alle afdelinger, men kun fået svar fra én.
 Fremover vil opfordringer til at deltage i diverse arrangementer ikke kun blive sendt 
 til afdelingsformænd, men til alle medlemmer via Bent og KlubNyt/TunePosten.
 

8. Informationer fra afdelingerne.

 TENNIS: Udendørssæson er i fuldt sving. 
 Der er nu 110 medlemmer heraf er 20 ungdomsspillere.
 40 års jubilæum markeres den 24. september.
 
 TRIM: Løb er grundstammen i Trim. Her vil der være nye trænere parate.
 23 vandrere har været på tur i Sydslesvig.
 Kroket har 32 medlemmer (Ingen bor i Tune). DM holdes den 29. juli.
 
 FODBOLD: Seniorholdet er rykket ned, 
 men man vil kunne stille med 3 11
 Fodboldend Dag den 27. maj var fin succes med flere end 3000 solgte flag.
 
 HÅNDBOLD: Lene udtrykte stor tilfredshed med at Randi er blevet kontaktperson.
 Afdelingen har fortsat ingen formand.
 Der bliver Åbent Hus den 15. a
 Man har holdfællesskab med Fløng/Hedehusene.
 Afdelingen er igen i år med ved Roskildefestivalen.
 Hedeboturnering i september.
 
 FLYGTNINGE eller NYE TUNEBORGERE: Judi fortalte om besøg på Christiansborg, 
 hvor Astrid Krag fortalte og viste rundt
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Lotte 
Gymnastik og svømning: Christina 

Lasse 
Trim, Cykelmotion og Karate: Dorthe 

, Billard og flygtninge: Judi 
Fodbold og Petanque: Morten 

Randi   

Bent er i færd med at undersøge mulighederne; har bl.a. fået udfyldt underskriftsblad 
emmerne.  

transaktionsafgift på 75 øre pr. transaktion. 

Dorthe har skrevet til alle afdelinger, men kun fået svar fra én. 
Fremover vil opfordringer til at deltage i diverse arrangementer ikke kun blive sendt 

afdelingsformænd, men til alle medlemmer via Bent og KlubNyt/TunePosten.

nformationer fra afdelingerne. 

TENNIS: Udendørssæson er i fuldt sving.  
Der er nu 110 medlemmer heraf er 20 ungdomsspillere. 
40 års jubilæum markeres den 24. september. 

M: Løb er grundstammen i Trim. Her vil der være nye trænere parate.
23 vandrere har været på tur i Sydslesvig. 
Kroket har 32 medlemmer (Ingen bor i Tune). DM holdes den 29. juli.

Seniorholdet er rykket ned,  
men man vil kunne stille med 3 11-mandshold efter sommerferien.
Fodboldend Dag den 27. maj var fin succes med flere end 3000 solgte flag.

HÅNDBOLD: Lene udtrykte stor tilfredshed med at Randi er blevet kontaktperson.
Afdelingen har fortsat ingen formand. 
Der bliver Åbent Hus den 15. august. 
Man har holdfællesskab med Fløng/Hedehusene. 
Afdelingen er igen i år med ved Roskildefestivalen. 
Hedeboturnering i september. 

FLYGTNINGE eller NYE TUNEBORGERE: Judi fortalte om besøg på Christiansborg, 
hvor Astrid Krag fortalte og viste rundt.  
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Bent er i færd med at undersøge mulighederne; har bl.a. fået udfyldt underskriftsblad 

 
Fremover vil opfordringer til at deltage i diverse arrangementer ikke kun blive sendt 

afdelingsformænd, men til alle medlemmer via Bent og KlubNyt/TunePosten. 

M: Løb er grundstammen i Trim. Her vil der være nye trænere parate. 

Kroket har 32 medlemmer (Ingen bor i Tune). DM holdes den 29. juli. 

mandshold efter sommerferien. 
Fodboldend Dag den 27. maj var fin succes med flere end 3000 solgte flag. 

HÅNDBOLD: Lene udtrykte stor tilfredshed med at Randi er blevet kontaktperson. 

FLYGTNINGE eller NYE TUNEBORGERE: Judi fortalte om besøg på Christiansborg,  
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 Derefter indtagelse af medbragt mad i Bibliotekshaven for til sidst at slutte med
 besøg i Tivoli. 
 
 GYMNASTIK: Det har være
 Til efteråret dannes to nye voksenhold: 
 et for tidligere springgymnaster og et med rytmegymnastik.
 
 CBL: Afholdte sundhedsdage var velbesøgte
 Der er valgt nyt CBL udvalg.
 
 BADMINTON: Medlemstilbagegang synes standset
 for at fortsætte den gode udvikling.
 
 IDRÆT I NATTEN: Lotte har inviteret til møde den 14. juni k
 Arrangementet holdes den 8. september; det er for øvrigt 10. gang i år.
 

9. Næste møder. 

 6. september kl. 18.00 med aktivitet a la i aften.
 26. oktober 
 14. december. 
  

10. Evt. 

 -1.  Judi oplyste, at man skal være i særdeles god tid ved ansøgning o
 Nordeas Fonde  – 4 til 6 måneder før pågældende arrangement!
 
 -2.  Jeanette opfordrer til at anvende hjemmesiden til informationer.
 
 -3.  Jeanette ønsker, at FU tager initiativ til en dialog om p
 haltimer. 
 
 -4.  Lene opfordrede til ”køreplan” for proces med foreningens visioner.
 
 -5.  Referater fra afdelingsmøder bedes sendt til kontaktpersonen.
 

11. Godkendelse af referat. 

 Referat oplæstes og godkendtes.
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Derefter indtagelse af medbragt mad i Bibliotekshaven for til sidst at slutte med

Det har været en fin sommersæson. 
Til efteråret dannes to nye voksenhold:  
et for tidligere springgymnaster og et med rytmegymnastik. 

CBL: Afholdte sundhedsdage var velbesøgte 
Der er valgt nyt CBL udvalg. 

BADMINTON: Medlemstilbagegang synes standset. Der er sat flere initiativer i gang
or at fortsætte den gode udvikling. 

IDRÆT I NATTEN: Lotte har inviteret til møde den 14. juni kl. 18 
Arrangementet holdes den 8. september; det er for øvrigt 10. gang i år.

6. september kl. 18.00 med aktivitet a la i aften. 

Judi oplyste, at man skal være i særdeles god tid ved ansøgning o
4 til 6 måneder før pågældende arrangement!

Jeanette opfordrer til at anvende hjemmesiden til informationer.

Jeanette ønsker, at FU tager initiativ til en dialog om prioriteringer ved tildeling af 

ne opfordrede til ”køreplan” for proces med foreningens visioner.

Referater fra afdelingsmøder bedes sendt til kontaktpersonen.

Referat oplæstes og godkendtes. 
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Derefter indtagelse af medbragt mad i Bibliotekshaven for til sidst at slutte med et 

. Der er sat flere initiativer i gang 

 
Arrangementet holdes den 8. september; det er for øvrigt 10. gang i år. 

Judi oplyste, at man skal være i særdeles god tid ved ansøgning om midler fra 
4 til 6 måneder før pågældende arrangement! 

Jeanette opfordrer til at anvende hjemmesiden til informationer. 

oriteringer ved tildeling af 

ne opfordrede til ”køreplan” for proces med foreningens visioner. 

Referater fra afdelingsmøder bedes sendt til kontaktpersonen. 


