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Referat fra bestyrelsesmøde 4.10.2018 
 

Til stede: Allan, Charlotte, Gry, Jette, Lars, Lene, Louise, Martin. 

Mødet afholdt på Lotusvej. 

 

  

Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 

1. Opsamling fra sidste mødes referat v/ Lene Referat gennemgået. Lene afslutter og sender til 

webmaster. 

 

Lene 

2. Økonomi v/ Martin: 

• Gennemgang af halvårsregnskab 2018, der er gennemset af 

håndbolds revisor Susanne Vintermark.  

• Kontingentopkrævning i Conventus 

 

 

• Halvårsregnskabet blev gennemgået.  Lene får 

bilagsmappe med hjem til underskrift. 

• Conventus bør være klar inden efterårsferien 

slutter. 

Martin, 

Rikke F 

3. Er samarbejdsaftalerne i hus? v/ Gry De fleste er i hus, Mette D og Marianne Lind (holdleder 

for U9 mix) mangler.  

Martin får alle aftaler med hjem. 

Gry 

4. Børneattester – nu digitale v/ Lene Er udsendt til godkendelse via e-boks. 

Der er et hængeparti med seniorledere, da de også skal 

have en attest. Lene følger op. 

Lene 
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5. Status på ungdomsholdene: 

Tumlinge Trille Trolle v/ Lene: Linea er ny i teamet, der er indkøbt 

materialer for puljepenge, Lene har været på kursus og der er 49 

tilmeldte (25+12+12=49) 

Mikro U4-6: 

Mikro U6-8: 

U9-10 Mix: 

U12P: 12 spillere 

U12D: Har vi et hold? 

U16P: 

U16D: Har vi et hold? 

Tumlinge: Der er kommet ny 4. mand i trænerteamet, da 

Linea har sagt ja til at være med. Vi har en beholdning på 

11 bluser tilbage. 

Lene har været på kursus og bruger nogle af sine nye 

tricks. Der er modtaget 5100 kr. fra Greve Kommune, de 

er stort set brugt. De sidste bruges til streetbolde, der 

deles med mikroerne. 

Mikro: 30 børn fordelt ca. 16 hos Ruth, 14 hos L&L. 

Forældremøde afholdes 22/10. Der kunne godt bruges 

flere hænder. 

U9-10mix: Der er stærkt voksende antal, så der er behov 

for flere hænder. De spiller først turnering efter nytår. Ida 

har tilmeldt sig kursus. Lene søger tilskud i Greve 

Kommune. 

U12P: De er oppe på 14 måske 15. Lasse træder til som 

hjælp, når Clara har fravær pga. skole. 

U12D: Lidt udfordringer. Lene+Jette / Charlotte taler med 

trænerne mandag. 

U16P: Oppe på 10 spillere. God gruppe. 

U16D: Der er opbakning fra FHH. Heidi hjælper Frederik 

med holdsport. Der er god opbakning både fra drenge og 

forældre. De er pt. 9. 

 

 

6. Tunes ungdomstråd – status v/ Charlotte Brian har committet sig, så han og Charlotte starter i uge 

43 (efterfølgende ændret grundet arbejde, red.). 

 

Charlotte 
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7. Påsketur 2019/JuleCup 2018 

v/ Allan m.fl. 

U16D har meldt fra. De overvejer Vejle. 

Vi forventer, at U16P går med FHH. Det bør overvejes 

også for U12 årgangene. Hillerød er under overvejelse. 

U9mix vil tage til Faxe Cup. 

HS2 tager på påsketur til Hamburg (efterfølgende ændret, 

red.) 

AB Cup i julen. Prisen er steget markant. 

 

Trænere 

og 

bestyrelse 

8. Status på seniorholdene: 

HS kval. rækken: 

HS serie 2: 

DS kval.rækken/DS2: Møde med spillerne afholdt 2/10 – v/ Allan og 

Jette 

OG: 

OB: 

HS: De er blevet lidt flere. Pt. ca. 14 spillere. 

HS2: De er 10 spillere. De prøver at finde et par stykker 

til. 

DS/DS2: 17 spillere og 3 skadede.  

Nyt møde med DS’erne (11/10). Jette+Lene tager til kamp 

fredag. 

OB: Der er ca. 12 spillere. 

OG: Der er flot fremgang i antallet af spillet, nu ca. 20 

spillere. 

 

 

 

 

Allan, 

Jette 
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9. Nyt fra udvalgene: 

• Seniorudvalg v/ Allan  

• Ungdomsudvalg v/ Jette:  

• Stævnet 7/10 - hvem hjælper Louise? 

• Hedebo v/ Jette og Charlotte 

• Sponsorudvalget v/ Lars 

• Opdatering af hjemmeside med nye sponsorer (formel 

godkendelse v/ bestyrelse) 

• HS-t-shirts x 4 v/ Ekholm: Leverandør ProfilTryk 

• Materialeudvalget v/ Lene:  

• spillertøj: Leverandør Frost Solution 

• træningsdragter til træner/ledere: Leverandør Frost Solution 

• t-shirts/parade t-shirt til træner/ledere 

• gammelt spillertøj 

• Thomas laver opgørelser, så vi kan følge flowet 

• Restbeløb fra Greve-pulje til Tumlinge foreslås brugt til 

streetbolde til Mikroer/tumlinge 

• Roskilde v/ Jette 

Jette og Allan indkalder til seniorudvalgsmøde. 

Ungdomsudvalget afholder klubdag 18/11. Juleafslutning 

12/12, vi låner floorballs træningstid. (Udvalget: Jette, 

Louise, Linea, Henrik). 

Gennemgang af søndagens mikrostævne. 

Der tages billeder af alle hold på klubdagen til 

sponsortavlen. Hjemmesiden opdateres med nye 

sponsorer. Lene skriver til webmaster Peter. 

Sponsorater og arbejdsgange med inddragelse via Rikke 

Friis blev gennemgået. 

Da Frost er leverandør, er Lene gået med ind i 

materialeudvalget, så Thomas ikke sidder og beslutter 

leverandør alene. Vi mangler leverandør til parade t-

shirts. 

Nye bolde til damer blev diskuteret. Lene følger op. 

Rebounder anmodet om at blive indkøbt (U9 mix). 

 

Se under 

det 

enkelte 

punkt 

10. Indhold til Klub-Nyt (frist 7/10) v/ Lene 

 

 

Feedback på sidste nummer? 

Hedebo kommer separat i Tune Posten v/ Helle P.  

Vi skal have klumme om Klubdag 18/11 samt oversigt 

over hjemmekampe i november. 

Layoutet i TunePosten er ikke særlig godt, men Randi gør 

et godt stykke arbejde med de muligheder, der er. Fint 

med tekst om U16D/P og billeder af U12’erne. 

Lene 
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Ref. Martin og Lene 

11. Tune IF: 

• Idræt i natten v/ Louise 

• Fantastiske Fællesskaber - landsafstemning fra 15/10 til 3/11 

• Halloween 2/11 med 100-mands orkesteret 

• Næste HB-møde er 29/10 

• Haltider: Floorball i hal 1 mandage kl. 20.30 

 

 

Idræt i natten gik godt. 
 

 

 

 

Floorball tildelt hal 1 mandag aften fra 20.30. 

 

 

12. Dialog med hallen v/ Lene 

• Opstregning i hal 3 

• Boldrensemaskine 

• Harpiks-afvasker 

• Vandhane kun til opfyldning af drikkedunke 

Ændring af farve på streger i hal 3 er ikke på tapetet nu. 

Vi prøver igen med henvisning til, at de samme streger 

tillige er flittigt brug til futsal. 

 

Lene følger op på alle 4 ønsker. 

Lene 

13. Plakater til institutioner – hængeparti! v/ Lene 

Hvilke årgange skal vi målrette dem til? 

U12D og U16D. Samarbejde med ungdomsklubben vil 

være godt. 

Lene 

14.  Næste træner-leder-møde – og opsamling fra den 29/8 v/ Lene, 

Charlotte og Martin 

Næste gang bliver efter jul, men vi skal dog være Obs på 

orientering om beslutning for U12D. 

Lene m.fl. 

15. Håndboldens dag i DGI-regi 5/1-2019 v/ Lene 

Fristen er 9/10  

Det prioriterer vi ikke.  

16. Næste møde: 6. november kl. 18 i hallen inkl. aftensmad. Lene bestiller 

7 x stegt flæsk og 1 x kylling/fisk. 

Lene 

    


