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Udkast: Referat til bestyrelsesmøde 12. juni 2017 kl. 18.30  Mødet blev afholdt i klublokalet. Til stede: Rikke, Martin, Peter, Henrik, Lene fra kl. 18.30. Charlotte og Jette fra kl. 19.45. Afbud: Thomas  
Punkt  Ansvarlig 
1. Referatet fra 20. april er godkendt og lagt på hjemmesiden. Lene, Peter 
2. Træningstider sæson 17/18: Vi arbejdede med udkast til træningstider sæson 17/18, men manglede enkelte tilbagemeldinger vedr. hvornår trænerne kan nå at være i hallen, og derfor blev vi ikke helt færdige. De sidste detaljer skal på plads før ferien, så planen kan meldes ud til spillere og trænere før sommerferien. 

Martin, Rikke, Peter 

3. Kontingentopkrævning på ny måde:  Lene tager vores overvejelser om, at håndbold tilknyttes KlubModul.dk med på HB-mødet 13/6. Badminton arbejder sammen med Bent A. om at indføre MobilePay, og håndbold er også interesseret i denne løsning. Håndbold foreslår, at vi på tværs af afdelingerne mødes og finder ud af, hvilket system vi, der er på vej til noget nyt, skal vælge (Dorthe/Bent A).  

Martin, Rikke, Henrik 

4. Kontingent-satser i 17/18: Budget 2017 er godkendt på GF uden kontingentstigninger, men da vi er økonomisk presset af, at vi p.t. mangler et sponsorudvalg, besluttede bestyrelsen, at kontingenterne stiger følgende: 
 Ungdom: 25 kr. 
 Seniorer: 50 kr. 
 Tumlinge: 25+25 kr. 
 Passiv: ingen stigninger Vedtægterne kræver ikke, at generalforsamlingen tager stilling til kontingentstørrelsen.  Annoncering: Opdatering af websiden v/ Peter nu. Udsendelse af mail inkl. nye takster samtidig med orientering om nyt kontingentsystem, når vi ved, hvordan vi gør det. HUSK, at sedler med kontingentbeløb skal revideres. 

Hjemmesiden v/ Peter  Trænerkontrakter v/ Henrik  Klub-Nyt v/ Martin og Lene  Blanketter revideres: Alle     
5. FU’s kontaktperson til håndbold: Randi Andersen er vores nye kontaktperson, og Randi deltager ½ time i vores møde den 9/8 kl. 18.30-19. Er der noget FU kan hjælpe os med? Ja! At støtte håndbold og fodbold i at samarbejde om koordinering af træningstider, så børnene ikke skal vælge mellem de to sportsgrene allerede som 10-årige.  

Lene 
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 6. Åbent hus 15/8 kl. 17-19 (bestyrelsen mødes kl. 16 i hal 1):  Status fra arbejdsgrupper (se billeder i messenger-gruppen):  Henrik har talt med  

 Helle om Hedebo inkl. sedler, man kan skrive sig på 
 Festivaludvalget 
 Sponsorudvalget: Claus kan ikke komme grundet fødselsdag. Henrik har modtaget opgaverne på skrift – men vi mangler ildsjælen! 
 Interessekort er lavet 
 Roll-ups: mangler Peter/Thomas: 
 Årshjul ungdomsafdelingen: Flot arbejde, kun enkelte revisioner. 
 Frivillighed og fællesskab i Tune IF Håndbold: Tekst opdateres efter input. Jette: 
 Ungdomsudvalgsmøde 13/6 inkl. mad – og snak om åbent hus. Besked til Lene (Henrik og Ida kommer) 
 Seniorudvalg: Jette melder retur til Lene Martin, Rikke, Lene: 
 Fra vugge til grav-planche 
 Økonomi: lagkagediagram – enkelt 
 Nye billeder af bestyrelsen (udsat) 
 Strukturen i Tune IF (Lene) 
 Jobannonce på en formand (Martin) 
 Opgavekort udvælges (Lene) 
 Skal vi starte visions-arbejde ved at bede om input fra deltagerne 15/8? Nej! Vi tager de første visions-drøftelser efter sommerferien. Charlotte: 
 Fysisk træning og leg - med inddragelse af U16-spillere. Charlotte melder tilbage, hvis hun har brug for hjælp fra bestyrelsen.  Annoncering:  Trænerne opfordres til at deltage via opslag på Fb v/ Martin+Rikke+Lene (husk, at Tom ikke er på Fb) Klub-Nyt, frist 16/6 v/ Lene  Spisning i cafeteriet:  Efter aftale med Bent Nybo, skriver vi, at det som vanligt vil være muligt at købe en dagens ret voksen 75kr. /barn 49 kr. Bestilling dagen før pr. telefon anbefales. Lene skriver udkast og tjekker med Bent.  Halpersonalet vedr. borde til standene v/ Lene  Bestyrelsesmøde 9/8 kl. 18. 

Alle (Jette deltager ikke på dagen pga. ferie) 
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 Ref. Lene. 

7. Formandsposten:  Vil vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling efter sommerferien eller fx arbejde med en kollektiv ledelse på 2-3 personer?  Beslutning: Jobannonce til åbent hus 15/8 v/ Martin + på Facebook, og indtil da hjælper vi hinanden med de opgaver, der skal løses. 

Martin, alle 

8. Kontrakter med trænerne sæson 2017/18: De sidste ting blev drøftet, Henrik opdaterer og får underskrifter fra trænerne. 
Henrik 

9. Indkøb af spiller- og trænertøj i fremtiden: Der skal ses på procedurerne for sæson 2017/2018.  Henrik 
10. Trænere til U10-holdene: Har været annonceret i Klub-Nyt og i Facebook-grupperne uden resultat. Vi fortsætter eftersøgningen. 

Alle 

11. Navneændring på Tumlinge Håndbold: Vi kombinerer de to navne: Tumlinge Håndbold – Trille-Trolle. Ændringen skal ind på hjemmeside og sedler. 
Hjemmesiden v/ Peter 

12. Træner-leder-møder i 17/18:  Frekvens: Opstartsmøde og derefter x antal møder á fx en times varighed. Ikke nødvendigvis hele bestyrelsen til stede hver gang. Indhold: Drøftes på bestyrelsesmøderne forud for møderne. 

Dato(er) fastsættes på næste møde 
13. Næste møde: 9/8 kl. 18 i hallen.  Afbud fra Jette. Lene laver dagsorden og booker lokale i hallen.  

Alle Lene 


