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Referat bestyrelsesmøde 20. september 2017 (godkendt) 
 
Mødet afholdt hos Charlotte 
Til stede: Lene, Jette, Rikke, Charlotte, Thomas, Martin, Henrik  
Afbud: Peter  
Referent: Henrik   
 
Dagsorden: 
 

1. Evaluering af åbent hus 4/9 
2. AB Cup i julen 2017 
3. Påskestævner 2018 
4. Status på holdene 
5. Forældreopgaver tilknyttet hvert hold – herunder dommerbordene (status) 
6. Den røde tråd – hvem gør hvad? 
7. Idræt i natten 8/9 
8. Nyt fra HB (referat er sendt rundt – er der spørgsmål?).  
9. Dialogmøde om haltider på vej 
10. Nyt økonomisystem på tværs af afdelinger (møde 20/9 kl. 17) 
11. Materialebestilling via hjemmesiden (hvordan går det) og opsamling på supplering 

af spillertøj 
12. Sponsorudvalg – hvad gør vi? 
13. Seniorudvalg – hvordan sikrer og styrker vi samarbejdet med bestyrelsen? 
14. Status på samarbejdsaftaler 
15. Gode kampbolde til alle hold? 
16. Dato for næste træner-leder-møde 
17. Næste møde 

  
 
Ad. 10) Nyt økonomisystem  
Martin og Rikke indledte med at fortælle omkring Conventus medlemssystem. Vi har 
meddelt, at vi er tilhængere af systemet, da der var mange nye gode funktionaliteter, 
herunder meddelelser, SMS, betalinger, medlemshåndtering, fælles system med resten af 
Tune IF, mm. 
 
Martin vil lave kontingentopkrævning via betaling på mobilpay eller kontooverførsel. Det 
er meget nemmere end med PBS. 
 
Conventus kan også styre børneattester. 
 
Ad 1) Evaluering af Åbent hus 
MEGET skuffende tilslutning/fremmøde til åbnet hus. Ingen kom over på trods af 
overfordring. Martin foreslår, at vi laver en frivillighedsbod til første hjemmekamp-dag. 
En eller 2 af laver et forslag til en mail. Lene laver et forslag. Henrik læser korrektur. 
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Ad 2) AB Cup i julen 2017 
U10-U16. Ingen overnatning. Cirka 225 kr. pr person. Plus holdgebyr på 1.000 kr. Vi 
spørger U12, U16 D og U 16 P. Der er go’ fra bestyrelsen. Trænerne spørger holdene.  
 
Ad 3) Påskestævner  
(Henrik, Allan, Louise og Jette) var samlet. Der er forslag om Berlin, Hamborg og flere 
danske steder. Udfordring: Skal vi have en samlet tur, med den hage at nogle U18 
piger/drenge er for gamle, eller skal vi dele op, så U16-U18 tager et sted og U12 et andet 
sted. Ungdomsudvalget finder ud af, om U12 vil med på fælles påsketur. Hvis U12 tager 
f.eks til Vojens, påtænkes tur for U16-18 til Berlin. Vi skal så hurtigt melde pris ud for 
dette for at se, om det kan afskrække.  
 
Ad 4) Status på holdene.  
Tumlinge: Der er godt gang i det. Der er spurgt om forældredeltagelse. Der er cirka 30 
børn. Positivt.  
Mikroerne: De er 35. Det er fedt. Der er Ruth og 3 andre. Der er nogle forældre, der 
hjælper til. For U6-8 er der 3 trænere.  
U10: Jette arbejdet sammen med Brian Larsen. Der er delt foldere ud på Lunden.  
Charlotte: Skal Charlotte og Jette lave et åbent hus? Rikke kan dele folder ud på 
Karlslunde Skole. Jette sender flyer til Rikke til uddeling.  
U12P/D: Der er 2 hold og et trænerteam, der ikke fungerer. Charlotte/Jette giver en 
tilbagemelding efter mandagens møde med de to trænere.  
U16D: Der er 5 fra Tune og resten er FHH.  
U16P: Der er også her holdfællesskab med FHH. Der har været hyggeweekend, der gik 
rigtigt godt. Pigerne sover på Lunden i forbindelse med Hedebo. Problematikken på U16P 
omkring spilletid til marginalspillere blev diskuteret.  
U18P: De er fuldt hold. De træner sammen med Damerne om torsdagen. Det går rigtigt 
godt. Der mangler en hjælpetræner.  
U18D: Træner sammen med HS begge dage. Der er behov for, at både Tom og Brian skal 
give sig lidt i forhold til samarbejde/kommunikation. Martin tager en snak med Brian 
omkring HS og deres indstilling til de unge.  
OG er fuldt hold og lidt til.  
OB træner sammen med Jersie igen i år.    
 
Ad 5) Forældreopgaver 
Vi diskuterede lidt frem og tilbage omkring formulering. Vi blev enige om at lade den 
være, men tilføje at en overordnet koordinator sender oversigt over kampe til den valgte 
kampkoordinator. Vi skal have lavet noget dommerbordsintro. Gry er blevet overordnet 
koordinator. Det er vi glade for. Koordinator skal vælges for de enkelte hold. Husk til 
forældremøde skal ”årshjul for ungdomsafdelingen” med. Peter kan du udskrive 
eksemplarer, der kan ligge i håndboldrummet, som trænerne kan tage med til 
forældremødet, eller alternativt sende filen til Martin, som kan printe. Thomas og Peter 
går rundt på de forskellige hold og præsenterer den. 
 
Ad 6) Den røde tråd 
Vi beder Brian Roos lave et oplæg, og der er rimelig frie hænder. Vi skal som klub være 
bedre til at sende vores trænere til ungdomsholdene afsted på trænerkurer. Vi opfordrer 
KRAFTIGT til at trænerne skal afsted. Brian Roos vil gerne lave træning på de små hold. 
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Charlotte taler med Brian Roos. Henrik laver indlæg på Træner/leder, der opfordrer til at 
tage fat i Brian. 
 
Ad 7) Idræt i natten 
Det var en god aften med rigtigt mange spillere. Det gik rigtigt godt. Der var 2 omgange 
med baner og 1 gang med kamp. Clara og Frederik gjorde det rigtigt godt. Næste år skal 
vi måske have nogle foldere klar om håndbold. De skal ikke deles ud, med mindre nogen 
spørger efter dem. 
 
Ad 8) Nyt fra HB 
Meget godt nyt. Lene og Jeanette (gymnastik) ”skubber” til HB. Der stod noget omkring, 
at der ikke må nydes medbragt drikke i hallen. Det foregår i omklædningsrummet. Vi er 
ikke politimænd. Vi kan sige det til holdene. Halbestyrelsen må i så fald også sætte skilte 
op i hallen. 
 
Ad 9) Fordeling af haltider 
Dialogmøder er på vej. Det er rart med åbenhed omkring forhandling af haltider. 
 
Ad 10) Se indledning omkring dette. 
 
Ad 11)  
Umiddelbart virker det, som om det er ok. Hvad er status på tøj til holdene? Thomas 
følger op med Frederik/Tim omkring tøj til holdene, nøgler mm. Martin skriver en mail til 
Fredrik omkring ”hovednøgle” til Jette.  
 
Ad 12) Sponsorudvalg 
Randi har snakket med Claus. Henrik følger op med Claus i weekenden. 
 
Ad 13) Seniorudvalget 
Vi prøver at invitere seniorudvalgsrepræsentant til bestyrelsesmøde de første 15-30 
minutter. Jette tager med og finder ud af om reelt behov. Rikke tager med på mandag 
klokken 19. 
 
Ad 14) Status på samarbejdsaftaler 
De ordnes efter Hedebo, inkl. børneattester. Henrik sender en blank træneraftale til 
Jette. 
 
Ad 15) Gode kampbolde til alle hold? 
Vi godkender bestilling af kampbolde til alle holdene. Martin bestiller via hjemmesiden. 
 
Ad 16) Dato for næste Træner-leder-møde 
Næste trænerledermøde den 13/11 klokken 19-21. Lene bestiller vand/kaffe og booker 
lokale. Rikke bager kage. Lene laver træner/lederbegivenhed på Facebook. 
 
Ad 17) Næste bestyrelsesmøde 
Mandag den 30/10 klokken 19.30 i hallen. Lene booker lokale (er ændret til hos 
Charlotte, hallen er afbooket). 
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Der er ungdomsjuleafslutning den 13. december, og ungdomsdagen snakker Jette med 
Max om. 
 
Vi mangler penge fra HRØ for sjællandsmesterskaber og niveaustævne mm. Måske de er 
modregnet i ny opkrævning. Rikke/Martin tjekker. 


