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Referat fra bestyrelsesmøde 4.4.2018  
 

Mødet afholdt hos Charlotte. 
Til stede: Rikke, Charlotte, Thomas, Peter, Henrik (gik kl. 20.45), Martin, Jette og Lene. 
 
 
Punkt  Ansvarlig 

1. Opsamling fra sidste mødes referat v/ Lene Der var fortsat 
et par 
hængepartier 
fra sidst. 

2. Økonomi: 

• Regnskab 2018 til dato v/ Martin: Der er udbetalt telefonpenge, kun 
Mikkel mangler. Holdleder får ½ kontingent som det er beskrevet i 
kontrakterne.  

• Kontrakter skal indgå i regnskabet.  
• Skal bestyrelsen have et beløb for bestyrelsesarbejdet? Vi lader den 

nye bestyrelse drøfte det en gang til + gavebeløb til hvad/hvem?  
• Vaskemand: 5700 kr. skal betales. Kontrakt skal fornys. 
• SM-trøjer til OB v/ Lene: 106,25 kr. x 15 = 1593,75 + 100 kr. = 1693,74 

kr. v/ Frost Solution 
• Puljeansøgning til Greve Kommune imødekommet med 5300 kr. til 

Tumlinge v/ Lene + Thomas 
• Skyldige kontingenter v/ Rikke: Gennemgået 
• Seniorafslutningsfest 7.4.2018 v/ Jette og Lene: Bent har frafaldet sit 

krav om 4000 kr. i depositum. Festudvalget har skrevet ud om, at der 
ikke må drikkes udenfor festlokalet. 

• DanBolig-sponsorat v/ Martin: Thomas beder Claus rykke igen! 
• Fastelavn 2018 v/ Lene: overskud 2716 kr. fordelt på 3 afdelinger = 

905 kr. til håndbold. 
• Årets trøjer v/ Charlotte: ca. 4000 kr. fra Tune Textiltryk. 
• Kurser i tapening og idrætsskader, 2 x 16 kursister: Samlede udgifter: 

16.872 kr.  Alle udgifter dækkes via Greve Kommune (6925 kr.) og 
Tune IF (10.047 kr.) 

 
Martin 
 
 
 
Punkt til næste 
møde 
Kontraktansv. 
 
 
Lene, Thomas 
 
Rikke 
Jette og 
festudvalget 
 
Thomas 
Lene 
 
Charlotte 
 
Lene 
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3. Retningslinjer for materialeudvalget (se referat fra møde 22.23.2018) v/ 
Thomas, Charlotte og Lene 
Thomas gennemgik vores møde herunder, at Sport24 ikke overholder alle de 
aftaler, der ligger i kontrakten. 
Martin får fakturaer fra Sport24, på tryk fra Tune Textiltryk/Frost Solution. 
Der skal ligge standarder på priser og ellers skal der ligge et skriftligt tilbud, 
som bestyrelsen kan tage stilling til. 
Lagerstyring ud fra Thomas skabelon v/ Thomas. 
Bonus skal bruges før 30/6: Beslutning om køb af bolde. 
Kontrakter inkl. tøj til trænerne i 16/17 kørte godt, mens 17/18 ikke har kørt 
ret godt. Der er afholdt møder mellem udvalget og bestyrelsen. 
Kun 3 har fået træningsdragter i indeværende sæson, grundet, at mange fik i 
16/17. 
Trænerkontrakt-skabelon v/ Henrik, der overdrager dette, når vi har valgt en 
ny til opgaven. 
Sport24 giver bonus og sponsorater, og vi får ikke bonus af køb for 
bonusbeløb. 
Kontoudtog skal gå til materialeudvalg og kasserer. 
Der skal være to personer, der godkender tilbud/aftaler. 
Der skal besluttes rammebeløb/loft for, hvornår bestyrelsen skal ind over.  
Sponsorudvalget skal indgå aftale med Frost Solution. 
Bestillinger skal afgives skriftligt og i god tid. 
På bestillingssedlen på web kan der trykkes på ”andet”, når vi har 
forespørgsler på tilbud. 
Hvilke remedier kan bestilles af trænerne og af bestyrelsen (liste udarbejdes 
af bestyrelsen). 
Konklusion: Mere struktur, klare aftaler begge veje, Thomas går ind i 
udvalget, lagerstyring via Thomas skabelon, møde vedr. retningslinjer med 
Martin, Thomas, Lene og Frederik. Thomas kontakter Tim og indkalder til 
mødet. 

Thomas, Lene, 
Martin 

4. Nye kodelåse v/ Thomas: Vi køber kodelåse til alle skabe og 5 nøgler. Thomas 
afprøver på skabene. 

Thomas 

5. Ungdomsafslutning fredag 20.4.2018 v/ Jette:  
Spil i hallen, mad fra Ekholm/Jette/Louise á 75 kr. (spillere betaler, 
ungdomstrænere gør ikke) og uddeling af årets trøjer på Tune Skole, forældre 
til kaffe og kage kl. 20.  
Jette har spurgt, om der kan spilles kamp mellem senior- og ungdomstrænere, 
men ved ikke, om det bliver til noget? 
Puljevindere: Jette spørger Hedeboudvalget, om vi kan anvende håndklæder 
og tasker herfra til gaver. 
Økonomi: Forventet mindre underskud grundet, at spillernes beløb ikke 
dækker trænernes mad og efterfølgende sodavand. 

Jette 
 
 
 
 
 
Jette 
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6. Sommertræningstider og træningstider 18+19 v/ Charlotte 
Sommertræningstider – se skema, opdatering på web fra 1/5-28/6 v/ Peter. 
Ingen hold spiller sommerturneringer i år. Sendes ud som information til 
bestyrelse, halkontor, hold/trænere, Peter Johnsen. 
18/19: Charlotte er i dialog med FHH. 

Charlotte, Peter 

7. GF 2018: 

• Ordstyrer v/ Gert Mygind og referent v/ Randi (Lene spørger) 
• Beretning v/ Lene og Martin – disposition er udsendt, Charlotte/Jette 

skriver om ungdom. Lene rundsender det foreløbige. Deadline søndag 
kl. 20. 

• Regnskab 2017 v/ Martin 
• Nye til bestyrelsen: Allan, Louise, Gry - har sagt ja til at stille op 

Håndboldens pokal:  
• Erindringsgave til Peter: Der er købt et gavekort til brunch. 
• Pokal til Alex er der styr på, Martin skriver om Alex. 
• Reminder på Fb Fanklub + træner/leder v/ Lene 
• Lene bestiller kaffe/the og vand, småkager og chips v/ Lene 

Alle 
Lene 
Martin, 
Charlotte/Jette, 
Lene 
Martin 
 
 
 
Martin 
Lene 
Lene 

8. Klub-Nyt 1. juni, frist 29. april 

• Afslutning 7/4: årets spillere 
• Status på hele sæsonen (de sidste spiller 7/4) 
• Faxe Cup (20-21/4) 
• SM i Tune Hallen 15/4 
• Ny bestyrelse ved GF 12.4.2018 
• Sommersæsonen, sommerferie 

Lene – med 
bidrag for alle 

9. Nyt fra udvalgene: 

• Sponsor 
• Ungdom 
• Senior 
• Hedebo 
• Roskilde 

Udsat 

10 Fastelavn 2018 inkl. ris/ros-møde og 2019 v/ Lene: Kort info givet. Lene 
11. Info fra Imageudvalget under HB v/ Lene: Frederik, Lene og Peter deltager i 

Tune IF-møde den 14. maj. 
Lene, Peter 

12. Frivillighedsbrevet: Er det udsendt i revideret udgave v/ Lene Martin sender 
ud. 

13. Opgavelisten (medsendt dagsorden: Hvad skal revideres?) v/ Lene Udsat 
14. Status på ungdomsholdene, herunder trænere/holdledere i sæson 18/19: 

Se skema nedenfor. 
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Ref. Lene. 
 
 
Ad. 14. Status på ungdomsholdene, herunder trænere/holdledere i sæson 18/19 

Hold Trænere/træner ledig Holdleder Opfølgning 
Tumlinge Trille 
Trolle 

Peter, Henrik, Lene/1 Opslag på FB v/  Vagtplan v/ Peter. 
Fanklub-opslag v/ Peter 

Mikro U4-6 
 

Ruth, Ida Wang Nielsen/1 Mette D? Charlotte, Jette 

Mikro U6-8 Louise/2 Mette D? Charlotte, Jette 
U10 Mix Malene, Ida Roslev Malene, Ida Roslev Charlotte, Jette 
U12P: Dorthe Dorthe/1 Steen Charlotte, Jette 
U12D  Brian Matthé, Michael Holmes Henrik Bjerre Charlotte, Jette: Der skal 

søges dispensation for 
Mike som målmand (er 
2. års U14), Frederik 
Mygind hjælper, men 
træner ikke. 

U16P (Tune/FHH) 
 
Sæson 19/20: U17P 

Kim, Brian Roos, Charlotte 
 

 Charlotte 

U16D (Tune/FHH) Suzette arbejder på en FHH-
træner 

  

U18P – ikke spillere    
U18D – ikke spillere    

 

15. Status på seniorholdene, herunder trænere/holdledere i sæson 18/19: 

• HS kval. rækken: Brian, holdleder: Mikkel Langebjerg 
• HS serie 2: Tom og Allan, ønsker begge at forblive som team og rykke 

op i serie 1. 
• DS 1+2: Ny træner - Charlotte kontakter Michael Ibsen, Team Lejre + 

Lene og Jette taler med Frederik. Holdleder: Flemming 
• OG: Jesper, holdleder Nancy (spillermøde 4/4) 
• OB: Stig, holdleder Alex 

Bestyrelsen skal 
udpege en 
kontraktansv. 
 
Charlotte 
Jette, Lene 

16. Håndoffice: Holdkortet kan udfyldes med fiktiv spiller, dernæst får Charlotte 
en mail, der videresendes til Henrik, og Henrik opretter spilleren i håndoffice. 
Martin vil gerne med i mail-loopet, så han ved, hvem der er oprettet i 
håndoffice. OBS! Der oprettes spillere i håndoffice, som ikke har betalt 
kontingent! hvilket ikke er hensigtsmæssigt. 

Charlotte, 
Henrik, Martin 

17. SM 15/4 i hal 1+3 v/ Jette, Charlotte: 
Der er styr på det meste. Jette tager en snak med Bent Nybo. 

Jette, Charlotte 

18. Nyt økonomisystem Conventus + betaling via web v/ Martin og Rikke: 
Der arbejdes på dette. 

Martin, Rikke 

 


