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Referat fra bestyrelsesmøde den 30. januar 2018 
 

Mødet afholdt i Tune-Hallen. 

Til stede: Rikke, Charlotte, Thomas, Peter, Henrik, Martin, Jette og Lene (referent) 

 

Punkt  Ansvarlig 

1. Referat fra sidste møde: Alt relevant er med på dagsordenen i dag. Alle 

2. Regnskab 2017: 

Der mangler de sidste detaljer. Martin sender det rundt, når det foreligger. 

Vi forventer et lille overskud. 

Forelægges for FU den 5/2-18 v/ Martin og Lene. Susanne, kritisk revisor ser 

det inden. (Susanne godkendte det uden kommentarer). 

Martin, alle 

 

 

Martin og Lene 

3. Budget 2018: Udsat til næste møde. 

Conventus, nyt regnskabssystem i Tune IF: Hver afdelings regnskab kan ikke 

lukkes af for de øvrige, men håndbold er stadig med. 

Martin 

4. Berlin i påsken: 

FHH’s U18-piger har trukket sig. Det drejer sig om 7 personer + 2 trænere. De 

skal betale holdgebyr 1200 kr. + 625 kr. pr. person til bus = 6825 kr. 

Martin afventer ny pris fra arrangørerne, før han betaler restsum. 

Forventet antal er 59. 

Harpiksfri bolde 6+6=12 x 350 kr. = 4200 kr. Charlotte sender mail til Frederik. 

Jette har bestilt isposer og tape (bredt/smalt) hos Frederik. 

Frugt fra Brugsen: 30 kr. pr. person til dem, der ønsker det. 

Jette og 

Charlotte 

5. Ungdom: 

Spillermøder med U18-drenge og U18-piger v/ Jette og Charlotte:  

• U18D: Bliver alle HS, ønsker at blive sammen. Drengene vil gerne 

hjælpe HS-kval., men har ikke ambitioner om at spille på HS-kval-

holdet. Stemningen mellem holdene er god. 

• U18P: Bliver alle DS, ønsker at blive sammen, kun få har ønsker om at 

spille på DS-kval. Pigerne er glade for fællestræning med DS og glade 

for, at Henrik V. er kommet med i trænertruppen sammen med 

Frederik. 

 

Kræmmermarkedsliste (Henrik): Der er kommet penge fra Oktoberfesten. 

Beslutning: Penge, der er optjent og endnu ikke udbetalt, når en spiller melder 

sig ud af klubben, tilfalder holdet, vedkommende har spillet på. 

Der er orden på afregning med FHH-spillerne. 

Jette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik, Martin 

6. Trænersamtaler med ungdomstrænere: 

Charlotte, Henrik V og Jette er startet på samtaler med mikro-trænerne og 

fortsætter med alle ungdomstrænere frem til slutningen af februar. 

Bestyrelsen ønsker, at trænerne i Tune Håndbold tager kurser, minimum ét 

pr. sæson.  

Charlotte laver et excell-ark på nuværende træneres kurser til brug for 

bestyrelsen. 

Jette, Charlotte,  

Henrik V 
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7. Seniorer:  

• Juleafslutning: Jette samler op med udvalget 5/2. 

• Nye kontrakter 18/19: 

DS: Mikkel stopper pga. sygdom og travlhed i familien. Jette/Charlotte 

undersøger et par foreslåede trænere.  

HS: Brian har kontrakt 18/19 med. Jette/Lene tager en trivselssamtale 

med Brian snarest. 

 

Jette 

 

Jette, Charlotte 

 

Jette, Lene 

 

8. Lokale-ønsker 2018/19 – status: 

Referat fra dialogmødet blev givet mundtligt. Rigtig godt, at der er kommet 

gang i disse møder på opfordring fra gymnastik og håndbold. 

Lene, Charlotte 

9. Generalforsamling flyttes til 12/4 kl. 19.  

Lokale: Logen er booket. 

Randi besked om GF-dato til Klub-Nyt senest 11/2 v/ Lene 

Beretning v/ Martin+Lene inkl. Knæk Kurven 

Følgende stopper i bestyrelsen: Rikke, Peter, Henrik, Thomas. Jette overvejer 

fortsat. 

Hvem skal vi spørge om at gå ind i bestyrelsen? U18-pige? Forældre? 

Vi sender brev om, at vi mangler folk til bestyrelsen v/ Lene og Martin. 

 

Følgende har budt ind på nedenstående opgaver:  

• Holdoffice v/ Henrik J. 

• Hjemmesiden v/ Peter 

• Tumlinge v/ Henrik J, Peter, Lene. Thomas stopper 

• Medlemssystem-opdateringer: Stig Paulsen 

• Ungdomsudvalg: Jette, Henrik V, Louise, Ida 

• Sponsorudvalg: Steen, Trine, Lars 

• Materialeudvalg: Tim stopper 

 

Jubilæumspokalen: Pokal retur fra Peter og hvem skal have den i 2018? 

Lene, 

Martin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde 

10. Idrætspriser 2018, frist 20/3:  

Brainstorm gennemført. 

Martin, Lene 

11. Puljeansøgninger til Greve Kommune: 

Der er afsendt tre ansøgninger. Beslutning i udvalget er udsat grundet omvalg 

til Idrætsrådet. 

Lene 

12. Magasin om Tune IF 2018, frist 28/3. 

Frederik sidder i udvalget. 

Thomas og 

Frederik 

13. Møde om Slyngetræning i selskabslokalet afholdes 13/2 kl. 18 – hvem kan 

deltage? Charlotte går med til mødet. (Mødet udsat til 8/3 pga. sygdom). 

Charlotte 

14. Fastelavnsfest 10/2, frist for salg af billetter er 7/3:  

Er lagt på Facebook Det sker i Tune og Fanklub. 

Lene og Peter 
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Referent Lene 

15. Næste træner-leder-møde/Den røde tråd: 

Afholdes den 1. marts kl. 19.30-21.30. Logen er booket. 

Fb Ledere i Tune Håndbold: Lene – er der forslag til emner? (Lene har 

efterfølgende bedt Charlotte tage sig af mødets afvikling, da Lene skal til 

møde i København). 

Emner: Den røde tråd, kurser fremadrettet, opfølgning på brev om klubbens 

fremtid og nye frivillige. 

Charlotte, Lene 

m.fl. 

Afbud: Martin 

16. Tune IFs hjemmeside og facebook v/ Imageudvalget: 

Frederik og Lene er med i Tune IFs Imageudvalg, og der arbejdes på at 

opgradere både opbygning og indhold på hjemmesiden, samt mulighederne 

for selv at ændre på siderne rent teknisk. 

Frederik, Lene 

17.  Samarbejdet med Tune Mad og Kulturhus: 

Opsamling på samarbejdet og de tilbagemeldinger, vi får fra vores spillere og 

trænere. Lene følger op. 

Se Greve Cafeterias succes! 

Lene 

18. Nyt fra HB: Lene sender sidste referat rundt! Lene 

19. Halvagter:  

Vagterne blev fordelt og Charlotte opdaterer listen og sender den rundt + 

sender den til hallen. 

Charlotte, alle 

20. Næste bestyrelsesmøde: 6/3 kl. 19.15 hos i hallen. 

Lene booker lokale og udsender dagsorden 4-5 dage før mødet. 

Lene, alle 

   


