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Referat fra bestyrelsesmøde 9. august 2017 (godkendt) 
 

Mødet afholdt i klublokalet 9. august 2017 kl. 18-21.30 
Til stede: Rikke, Charlotte, Thomas, Peter, Henrik, Lene, Randi (FU) 
Afbud: Martin og Jette 
 
 
Punkt  Ansvarlig 
1. Opsamling fra sidst: 

 Referat fra 12/6-2017: Godkendt med enkelt rettelse. 
 Skoleprojekt: Martin/Lene deltager i møde 17/8 kl. 17 
 Forældremøde U10P 17/8 kl. 18.30: Lene deltager fra bestyrelsen 
 Tumlinge-Trille-Trolle starter 2/9. Alle 4 ansvarlige er indkaldt til 

opstart og Peter foreslår, at vi mødes før og får overblik over de 
baner, vi vil lave. 

 Flyers til opsætning med efterlysning efter flere U10D. Thomas 
kontakter Brian, holdets træner. 

 Idræt i natten 8/9 v/ Martin og Lene og ungdomsspillere. T-shirts og 
mad er bestilt. Næste møde er 28/8 kl. 18. 

Lene, Peter 

2. Materiale-indkøb i sæson 2017/18:  
Frederik og Tim udgør udvalget.  
Beslutning: Alt skal bestilles via formular på hjemmesiden. Henrik kontakter 
Bent A. vedr. ændringer af nuværende dokument. 
Mail til Frederik og Tim, Thomas følger op. 
Henrik orienterer på Facebook Ledere i Tune Håndbold, når modulet er klar. 

Henrik, Thomas 

3. U16P i sæson 2017/18:  
6 spillere fra B-holdet har meget overraskende meddelt, at de stopper med at 
spille håndbold i Tune. Bestyrelsen er rigtig kede af de mange afbud, idet kun 
1-2 var forventede på baggrund af de møder, vi holdt med spillerne før ferien. 
Holdet starter træning den 14. august, og Charlotte vil orientere bestyrelsen 
om det videre forløb med holdet efter opstarten. 
Der er tilmeldinger til turneringen 2017/18 medio september, når der er 
afviklet niveaustævner. 

Charlotte, Jette 

4. Samarbejdet med FU: 
Randi Andersen, FU deltog i en time af bestyrelsesmødet, og vi drøftede de 
udfordringer, som håndboldafdelingen står med p.t.  
Randi orienterer FU, og vender tilbage med evt. ideer til bestyrelsen. 
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Ref. Lene. 

5. Åbent hus (Knæk kurven):  
Det viser sig, at der er cirkus i byen den 15. august, hvor Åbent hus-
arrangementet skulle foregå. 
Vi beslutter derfor at udskyde vores Åbent hus til mandag den 4. september. 
Fortsat kl. 17-19 i hal 1. Thomas laver udkast til flyer til spillerne. 
Lene orienterer ungdoms- og seniorudvalg, Martin, Jette, Kurt fra HRØ, Bent 
Nybo, halkontoret. 
Henrik kontakter Hedebo-, Sponsor- og Festivaludvalget. 
Vi aftaler at mødes den 15. august kl. 17 og færdiggøre materialet til Åbent 
hus. Lene booker lokale, og vi spiser hjemmefra.  
OBS! Vi tager nye billeder af bestyrelsen denne aften. 

Alle 
Thomas 
Henrik 
Lene 

6. Sæsonens første træner-leder-møde: 
Vi arbejder mod, at vi afholder træner-leder-møde i forlængelse af Åbent hus, 
hvor vi regner med, at en del trænere vil være til stede. Forslag om spisning kl. 
19.15 og derefter møde til 20.30. 
Lene aftaler med Bent Nybo, når vi har taget den endelige beslutning. 

Alle 
Lene 

7. Kontingentopkrævninger 2017/18: 
Det bliver ikke muligt at nå programmering af nyt system, hvorfor vi arbejder i 
Tirus endnu en sæson. OBS! En del spillere modtog ikke kontingent-
opkrævningen pr. post sidste sæson. 

Martin 
Henrik 

8. U10mix: 
Vi mangler fortsat 1-2 trænere til holdet.  
Træningsstart 16. august kl. 17-18. Henrik og Lene står for første 
træningsgang, hvor vi orienterer forældrene om situationen. 
Charlotte kontakter mikro-trænerne for at få mailadresser. 
Lene lægger en besked på Facebook Micro 4-6 og 6-8 årige. 

Henrik, Lene 
Charlotte 

9. Træningstider 2017/18 til halvagterne v/ Lene Lene 
10. Emner til Klub-Nyt med deadline 11. august (udkommer 24. august): 

 Opstart efter ferien og træningstider 
 Er du ny? 
 Åbent hus 4/9 
 Roskilde Festival 2017 
 Hedebo-stævnet 22.-24. september 

Lene, Jette 

11.  Næste møde: 15. august kl. 17 i logen.  


