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Referat bestyrelsesmøde 7. maj 2018  
 

Mødet blev afholdt hos Jette 

Til stede: Louise, Gry, Lars, Charlotte, Lene, Martin og Jette 

Afbud: Allan 

 

 

Punkt  Ansvarlig 

1. Velkommen til de nye i bestyrelsen, opdatering af data om og billeder af 

bestyrelsen til hjemmeside mv. v/ Lene 

Indledningsvis blev lørdagens aktiviteter gennemgået (filmoptagelser og 

idrætsfest). Der manglede noget formidling vedr. fællesafslutning, da mange 

var gået efter, at de enkeltes aktiviteter var slut. Lene følger op. 

Image-udvalgsmøde mandag d. 14/5 med DGI-konsulent om hjemmesiden 

med deltagelse fra alle afdelinger. Peter Johnsen, Frederik og Lene deltager 

fra håndbolden. 

Vi skal have taget fotos til hjemmesiden, også nye af de gamle. 

 

 

 

 

Lene 

 

 

 

Martin tager 

kamera med 

2. Bestyrelsesmødernes afvikling v/ Lene og Martin, herunder  

• lokale-booking 

• referat internt/eksternt – brug af dropboks? 

• indkøbs-beløb  

Der aftales møde fra gang til gang.  

Vi har også en Drop-box, hvor alle opgavekort fra Knæk kurven er lagt ind. 

Denne kan bruges til andre ting, hvis det er aktuelt. 

Referenten forsøger at få udsendt referatet inden for 1 uge. 

Alle 
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3. Konstituering og fordeling af opgaver (se også opgavekort) 

Formand: Lene 

Kasserer: Martin 

Næstformand: Jette 

Indgåelse af kontrakter med ungdoms-/senior-trænere, når godtgørelserne 

er besluttet af bestyrelsen:  

• Jette + Gry (ungdom + senior uden kørsel) 

• Martin / Lene (senior med kørsel) 

Trænersamtaler: 

• Ungdom: Ungdomsudvalget (Jette er tovholder). 

• Senior: Bestyrelsen v/ Lene, Martin, Charlotte, Jette  

Liste over aftaler vedr. tøj til trænere: Jette har Excel-ark 

Kursusansvarlig: Charlotte 

Tilskud til kurser-ansøgninger til Greve Kommune: Lene 

Formand for ungdomsudvalget: Jette 

Kontaktperson til HRØ: Charlotte  

Kontaktperson til seniorudvalget: Allan 

OBS! Rammer skal på plads! Allan, Jette og Carina (hvis hun vil) laver forslag 

til rammer, som bestyrelsen tager stilling til. 

Kontaktperson til sponsorudvalget: Lars Haugan 

Kontaktpersoner til materialeudvalg: Martin og Lene 

Hånd-office: Henrik Jørgensen 

Hjemmeside-redaktør: Peter Johnsen 

 

Håndbolds repræsentanter i Tune IF-udvalg og arbejdsgrupper: 

• HB: Lene 

• Festudvalget: Randi 

• Udendørs-anlægget: Vælges senere 

• Imageudvalget, herunder Magasinet og hjemmesider: Frederik, 

Lene, Peter Johnsen 

• Conventus: Martin 

• Dialogmøder om haltider: Charlotte & Lene 

• Idræt i natten: Martin 

• Slyngetræning: Charlotte 

• Samarbejde om de allermindste: Louise + Jeanette (gymnastik) 

 

 

4. Opsamling fra sidste mødes referat v/ Lene 

Kontrakt med vaskemanden (Kenneth) skal laves. Jette gør det. 

Vi har modtaget 5300 kr. fra Greve Kommune til Tumlingene, som Thomas 

og Lene køber ind for. 

Nye kodelåse til alle skabe i materialerummet. 

 

Jette 

Thomas, Lene 

 

Thomas 

5. Forældrefolderen ”Velkommen til Tune Håndbold”: 

Der mangler trykte udgaver af forældrefolderen i rummet, så trænerne kan 

tage her fra. Charlotte tjekker folderen igennem. 

 

Martin, Lene 

Charlotte 

6. DHFs undersøgelse 2018 v/ Martin og Lene 

Martin checker den ud. 

 

Martin 
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7. Betaling af holdgebyr og evt. tilskud til spillernes gebyr: 

FHH Cup, august (U12P+D): Holdgebyr 600 kr. betales af klubben. 275 

kr./475 kr. (med overnatning) pr. spiller er egenbetaling.  

Beach Håndbold: Holdgebyr for U16P, U16D (FHH) betales af klubben – der 

er ikke enkeltspiller-gebyr. 

Albertslund v/ U12D: Fuld egenbetaling inkl. holdgebyret. 

Ørslev Cup, 16. juni: Holdgebyr 500 kr. for OG/OB betales af klubben, hvis de 

vil afsted. Mikroerne kan komme med gratis, hvis vi har ét betalende hold. 

(Ingen hold har tilmeldt sig, red.) 

Hedebo: Intet holdgebyr. Spillerne betaler 125 kr./spiller + aftalt beløb for 

mad på Lunden. 

 

Jette 

 

Jette 

 

Jette 

Jette 

8. Sponsorudvalgets arbejde, herunder Det Faglige Hus v/ Lene og Lars  

Det blev besluttet, at vi ikke skal have sponsorater fra hverken rigtige eller 

gule fagforeninger. 

 

Andre former for produkter blev diskuteret (spil, spiritus, røg, mm.).  

Lene vil opfordre HB til at udarbejde retningslinjer. 

 

Lars 

 

 

 

Lene 

9. Idrætsfesten: Ris/ros til festudvalget. 

Der var lidt utilfredshed med musikken, men ellers stor ros til festudvalget 

for tema, borddækning osv. Lene giver det videre. 

 

 

Lene 

10. HB-referat – er der spørgsmål? 

Tune IF generalforsamling 8.5.2018 kl. 19: Lene deltager. Er der andre? 

 

Lene, Jette 

11. Greve Håndbolds henvendelse om samarbejde – ungdom: 

Vi har takket nej, da vi ikke har hold i de nævnte rækker. 

 

Martin 

12. Status på trænere til ungdomsholdene: 

Tumlinge Trille Trolle: Thomas, Peter og Lene. Mangler 1 person. 

Mikro U4-6: Ida & Ruth, Christina når hun kan. 

Mikro U6-8: Louise & Lisa (ca. 10 spillere) 

U10 Mix: Ida & Malene 

U12P: Clara & Dorthe 

U12D: Brian Matthé & Michael Holm 

U16P: Charlotte, Kim & Brian Roos 

U16D: Frederik Frost (kontrakt med FHH). Mangler 1 person. 

Kontrakter skal 

laves, så snart 

godtgørelserne er 

besluttet. 

13. Status på trænere til seniorholdene: 

HS kval. rækken: Brian Roos & Mikkel Langebjerg 

HS serie 2: Tom & Allan 

DS: Michael Ibsen & Flemming 

DS serie 2: Mangler 1-2 personer 

OG: Nancy & Jesper 

OB: Stig & Alex 

Kontrakter skal 

laves, så snart 

godtgørelserne er 

besluttet. 

14. Sommertræningen 2018 v/ Charlotte: Er på plads og lagt på hjemmesiden Charlotte 

15. Haltider i sæson 2018/19: Oplæg skal være klar til næste møde 6/6. Charlotte 

16. Kontingent-returnering/godtgørelser efter sæson 2018/19:  

Udvalg nedsættes, så der er oplæg til mødet 6/6 v/ Martin og Lene. 

 

Martin og Lene 

17. Første træner-leder-møde i den nye sæson: Dato, indhold, sted – udvalg 

nedsættes? 

Udsat 
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Ref. Martin 

 

18. Bespisning af trænerteam, udvalg og lign.  

Dette blev diskuteret. Der mangler retningslinjer.  

Mangler der noget i forhold til mikro-trænerne, der ikke deltager i 

ungdomsafslutning? Beslutning: De får derfor tildelt 150 kr./person til brug 

for afslutningsmiddag. 

Skal trænerne for senior/oldies inviteres med til seniorafslutningsfest 

(betalt)? 

 

Udsat 

 

 

Louise 

 

Udsat 

19. Lokaler til fester fremadrettet. Hvad gør vi? Udsat 

20. Hvilke trænere mangler træningsdragter mv. sæson 2018/19: 

Basis-pakken:  

• Parade-t-shirt x 1  

• Trænings-t-shirt x 2  

• Træningsdragt 

Beslutning:  

Træningsdragt til alle trænere 2018/20 x 20 x ca. 600 kr. = 12.000 kr. 

 

Antal trænere/holdledere pr. hold: 

• Trænere x 2: Træningsdragt 

• Holdledere, der deltager på lige fod med trænerne (en ugentlig 

træning + kampe): Træningsdragt.  

• Administrativ holdleder: ”No name” med teksten ”holdleder”. 

 

 

 

 

 

 

 

Martin/Lene taler 

med 

materialeudvalget 

16/5  

21. Næste møde: 6/6 kl. 19 hos Louise.  


