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Referat fra bestyrelsesmøde 5. december 2017 
 

Mødet afholdt i Tune-hallen 

Til stede: Rikke, Charlotte, Thomas, Peter, Henrik, Lene, Martin og Jette. 

 

OBS! Jette har fået ny mail: jkragh50@gmail.com 

 

Punkt  Ansvarlig 

1. Opsamling fra sidste mødes referat v/ Lene: Ok.  

2. Den røde tråd v/ Charlotte: 

Brian ser på U18-pigernes forsvar, Brian og Charlotte vil overvære 

træninger og derfra udvikle produktet ”Tune Håndbold”, vil lave 

workshop for børnetrænerne og de ældre ungdomsårgange og samle det 

vigtigste i et skriv. 

Charlotte 

3. Tumlinge-afslutning 9/12: hvem gør hvad? v/ de 4: 

Juletræ ind, nissehuer medbringes. Peter skriver på Fb.  

Vi mødes kl. 9.15. 

Peter+Henrik+Thomas 

pakker poser torsdag 

20.30 

4. JuleCup: Der er tilmeldt to hold – U16P+D 

Påsketure: FHH indgår samme aftale som Tune ift. egenbetaling 1400 kr. 

og tilskud fra klubben. 

Der er bestilt dobbeltdækker bus til 2 x U16 og 3 x U18.  

Jette snakker med Frost vedr. Henriks deltagelse på påsketur – og som 

træner sammen med Frederik fra efter nytår. 

Jette 

5. Materialeoprydning inkl. gamle t-shirts, tasker, håndklæder mv. v/ Jette: 

Jette ser på, om der er tasker nok til de mindste hold. Derudover er der 1 

kasse håndklæder. 

Der er måske plads i det gamle tumlingeskab? Jette kigger efter. 

Jette 

 

 

 

6. Møde med Brian om HS2/U18-holdet: 

Planlagt til den 12/12 v/ Jette og Charlotte. 

Jette/Charlotte 

7. Mikrostævner forår 2018 v/ Charlotte: 

Når vi kun melder ind med to datoer, kan vi ikke være sikre på at få et/to 

stævner. Derfor vælger vi at lægge billet ind på flere datoer i den 

kommende sæson. 

Vi lægger billet ind på de samme haltider som i 17/18. 

Charlotte 

 

 

 

Lene 

8. Økonomi, herunder status på kontingentindbetalinger v/ Martin 

6 passive, 11 OG, 7 OB, 2 HS, 8 DS, 7 U18P, 3 U18D, 7 U16P, 9 U12P, 12 

U12D, 18 mikroer. 

Økonomien 2017 ser fornuftig ud. 

OK-pengene opgøres pr. halve år og udbetales efter årsskiftet. Bjarne vil 

gerne lave et event ud af det, og det vil vi også gerne. 

Rikke sender mail til 

holdene om restancer 

og konsekvenser, hvis 

de ikke betaler. 
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Ref. Lene. 

9. Conventus regnskabssystem: Status v/ Martin og Rikke 

Der har været afholdt møde mellem FU-udvalg og Conventus, og Stig fra 

OB vil gerne lave et stykke arbejde for håndbold med overførsel af 

medlemmer fra det ene til det andet system. 

FU-udvalget mødes med DGI den 5/12, og der er nyt møde 13/12 kl. 18. 

Martin, Rikke 

Stig 

10. HS1-spillermøde: 12/12 kl. 20.30 v/ Jette og Lene 

DS-spillermøde: 14/12 v/ Jette og Lene 

Lene booker lokaler 

11. Haltider 18/19 (frist 8/1-18) v/ Lene: 

Charlotte laver oplæg til håndbolds ønsker til fx mikrostævne-datoer i 

18/19 og sender til os alle, og Lene sender til Judi. 

Charlotte 

 

Lene 

12.  Samarbejdsaftaler og børneattester v/ Henrik m.fl. 

Alle samarbejdsaftaler er underskrevet og børneattester er afleveret til 

Lotte, FU. 

Martin følger op på aftalen med Allan. 

 

 

 

Martin 

13. Nøgler: 

Hovednøgle til Jette: Peter har d.d. sendt bestilling via nettet. 

Nøgler findes måske fortsat fra Brian Moesgaard, Pia, Tina Biehl? 

Thomas følger op på dette. 

Tim er i gang med at se på et nyt system. Henrik taler med ham om 

hængelåse med koder. 

Henrik, Thomas 

14. Næste møde: 30/1 kl. 19-22 i hallen.  Lille mødelokale er 

booket. 

15. Træner-leder-møde: 1/3 kl. 19.30-21  Lene booker lokale 

16. Generalforsamlingsdato: 5/4 kl. 19 

Hvem skal vi prikke til bestyrelsesarbejdet? 

Henrik vil gerne hjælpe med håndoffice fortsat, selv om han går ud af 

bestyrelsen. 

Lene booker lokale 

17. Eventuelt  

   


