
 

     

         TUNE IF HÅNDBOLD               

                                  Seriøs håndbold – for sjov 

 

Referat af bestyrelsesmøde 6. november 2018 
 

Til stede: Allan, Charlotte, Gry, Jette (kom kl. 20), Lars, Lene, Louise, Martin 

Mødet afholdt i hallen kl. 18, men vi var desværre blevet flyttet fra klublokalet til Logen, så vi ikke kunne følge med i HS1-kampen. 

 

  

Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 

1. Opsamling fra sidste mødes referat v/ Lene Gennemgået. Der er fortsat hængepartier. Lene afslutter 

referatet og sender til webmaster. 

Lene 

2. Økonomi v/ Martin og Lene: 

• Kontingentbetaling over nettet. Skal der 

kommunikeres direkte ud til alle 

spillere/forældre? 

• Udmeldelser: Kan vi få det lavet, så det gøres 

elektronisk? 

• Aktivt skadeskontingent, så der sikres 

kommunalt tilskud. 

• Udestående med FHH90 fra påsketuren 2018: 

Fremlægges mundtligt v/ Lene og Martin 

 

Kontingentbetaling: Dankort fungerer. Der arbejdes på at få 

andre kort ind som valgmulighed. Officiel mail til alle trænere via 

Charlotte, der skal ud til alle spillere/forældre v/ Martin 

Aktivt skadeskontingent: Martin vil se på det. 

Skæringsdato: 1.2.2019 = ½ kontingent 

Conventus synkroniseres ikke med håndoffice i år, ligesom 

Tumlinge ikke er tilmeldt via nyt system, men primært via 

afdelingens MobilePay. 

Regnskabet med FHH90 er efterfølgende afsluttet med hjælp fra 

Rikke Friis, red. 

 

Martin 

 

Martin 

Martin 

 

 

 

 

Allan, Jette, Lene 

3. Udvalg: 

Materialer:  

• Spillertøj – status:  

• Trænertøj: Har Frederik fået besked vedr. 

Brians kontrakt? 

• Kodelåse bliver fyldt med harpiks 

Udvalg: 

Materialer: 

• Spillertøj – status: U12D er 8 og de overtager så vidt 

muligt DS2-tøj (se under sponsorudvalg). OB-trøjen er 

blevet forsinket, da den blev revet væk i de store 

 

 

Lene 

 

 

 



 

• Bolde til mikroerne: vi har bedt om tilbud for 

restbeløb 1026 kr. = 10 bolde, 5 blå og 5 grønne 

• Rebounder er bestilt v/ Materialeudvalget 

• Puljeansøgning til Greve Kommune er sendt 

afsted v/ Lene 

• Dame-bolde: 6 nye er bestilt lagt i boldkurv 

(6.11.2018 ifølge Frederik) 

• Gamle spillersæt: Hvor langt er vi med dette? 

Lars/Charlotte fordeler gammelt tøj fra 

U12P/U16P. Shorts må genbruges. 

 

størrelser af herrelandsholdet. Nye aftaler med 

sponsorer skal fremadrettet være fra 15.9 i ny sæson. 

• Trænertøj: Martin ser på kontrakt med Brian og melder 

tilbage til Frederik/Lene. 

• Harpiks i kodelåse: Trænerne må selv gå ud med 

materialerne! 

• Bolde: Mikroerne har brug for 15 blå med god overflade, 

20 streetbolde (store) til de mindste. De skal i boldbur 

(tidligere U14-bur), der skal beklædes og med bund (Lars 

og Martin laver buret). Bestyrelsen bevilger dette og 

Lene skriver til materialeudvalget. 

• HS1: Pattegrise har sponsoreret 15.000 kr. og lige nu er 

der brugt 7000 kr. Udebanetrøjer (uden shorts) kan 

bestilles for restbeløbet. 

• HS1: Træningstrøjer betalt af bødekassen er der kommet 

styr på! 

• Gamle spillersæt: Lars/Charlotte fordeler gammelt tøj fra 

U12P/U16P. Shorts må genbruges. 

• Oprydning i bolde: Frederik vedr. dette. Lene giver 

besked retur. 

• U12P: Mangler overtrækstrøjer. Lene bestiller 1 sæt til 

dem. 

 

 

Martin 

 

 

 

Lars, Martin 

 

 

 

Lene 

 

Lars 

 

 

 

Lars, Charlotte 

 

Lene 

 

 

Lene 

 



 

3. Hedebo: Status 

 

 

 

 

 

Roskilde: Status 

 

 

 

 

Sponsor:  

• U12D-spillertøjet har afventet, om der blev et 

hold. Hvad gør vi? 

• Rikke Friis står for at udsende fakturaer til 

sponsorer 

• Opdatering af hjemmeside med de rigtige 

logoer 

• Ny sponsor 

• Sponsortavlen: redigeres efter klubdagen 

 

Senior: 

• HS1+2 

• DS1 

• DS2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdom:  

Hedebo: 

• Økonomi afventer endeligt regnskab inkl. regning fra 

Tune Skole 

• Ris/ros-møde 12.11.18 

• Frivillighedsarrangement: dato kommer 

 

Roskilde:  

• Vi er på igen i 2019 uden ansøgning - super godt!  

• Vi søger om flere armbånd.  

• Nye tiltag er på vej. 

 

Sponsor: 

• U12D-spillertøjet: Kagan er sponsor og kontaktes vedr. 

skift til DS2, idet de små sæt DS2 går videre til U12D. 

• Opdatering af hjemmeside med de rigtige logoer v/ 

Frederik+ Peter 

• Ny sponsor: OB får sponsorat fra Frankly Juice (faktura er 

afsendt 3/11) 

 

Senior: 

• HS1+2: Der har endnu ikke været en samtale om, at HS2 

ikke ønsker fællestræning.   

• DS1: 12-13 spillere, men færre til kampe. 

• DS2: 5 unge, Dorthe Friis Bjerring, OG. Det er nødvendigt 

med supplering i store størrelser. Der er bestilt 24 til de 

to sæt tøj til de to hold. Sponsor er SuperBrugsen – 

desværre er der kun betalt for 12 sæt!  

• Møde med holdet 6/12. Bestyrelsen beslutter, at holdet 

opretholdes efter nytår. 

• DS2: Der må ifølge HRØ ikke mere spilles ulovligt, og vi 

har derfor fået bøde for den kamp, hvor vi gjorde det! 

 

Ungdom: 

• Klubdag 18/11. Der er lagt tekst på hjemmesiden under 

Arrangementer. 

 

Jette, Charlotte, 

Martin 

 

 

 

Jette 

 

 

 

 

Lars 

 

 

(Er ok, red.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jette/ 



 

 

 

 

Fastelavn: Status 

 

 

Fastelavn: Afholdes 2/3-19. Info følger. 

ungdomsudvalget 

 

 

Lene 



 

    

4. Lions Ungdomscamp 2019 og værtsfamilier i Tune (mail 

23.10.2018) v/ Lene: Mulige unge at indstille? 

Mulige unge at indstille: Clara og Ida Wang spørges og 

tilbagemelding til Lene. 

Clara har ikke mulighed for at deltage. Ida Wang vil gerne og 

indstillet og efterfølgende godkendt af Lions Club, red. 

Gry, Louise 

5. Puljeansøgning, frist 1/11 Rebounder og skadesforebyggelsesmaterialer = 4550 kr. søgt v/ 

Lene. 

Svar medio februar 2019. 

 

6. Jule- og påskestævner 2018/2019 

 

Julestævner/træning: 

• Den hvide tigers nytårsstævne i Køge 29.12 v/ Louise: Er 

annonceret og allerede 6 tilmeldinger. 

• AB JuleCup: Tune deltager ikke.  

• Samtræning i ungdomsafdelingen en af hverdagene i 

juleferien v/ Jette, Charlotte, Gry, Louise. 

Påske:  

• U8: Faxe Cup – overnatning? 

• U9-10mix: Faxe Cup inkl. overnatning 

• U12’erne vil gerne til Hillerød. FHH-U12’erne tager også 

til Hillerød. 

• U16-spillerne følger muligvis FHH – Vejle. 

• HS2 mangler spillere og regner ikke med at komme 

afsted. 

Louise 

 

 

 

Jette, Charlotte, 

Louise 

7. Nyt fra FU/HB v/ Lene (referat fra FU og HB rundsendt) 

Nettos lokaler – FU undersøger, om de kan bruges af 

Tune IF. 

Lene gav en status fra HB 29.10.2018 inkl. udvalget, der er nedsat 

til at undersøge, hvad Netto-bygningen koster at anvende til CBL. 

Forelægges på næste HB-møde den 13/12.  Bestyrelsen giver 

Lene mandat til at stemme imod, hvis dårlig økonomi kan trække 

øvrige afdelingers økonomi ind. 

Lene 

8. Ungdomstråden for trænerne og med børnene som 

medier skulle have været startet i uge 43. 

Udsat fra uge 43. Charlotte spørger Brian vedr. hans møder om 

mandagen – og melder tilbage. 

Charlotte 

9. Dialogmøde om haltider v/ Lene og Lars og med input 

fra Charlotte vedr. forventede hold 

Udsat Lene, Lars 

10. Klub-Nyt v/ Lene:  

Frist 11/11 – hvad skal med? 

Indhold 10/2018 – feedback? 

Indhold:  

• Juleafslutning 12/12 

• HS1 på vej mod 3. division v/ Martin 

• Glædelig jul og godt nytår 

Lene 



 

Ref. Lene. 

Feedback: Ok med app-billeder og kort tekst 

 Status på ungdomsholdene: 

 

Tumlinge Trille Trolle: Det går godt. Ca. 50 tilmeldte. 

Mikro U4-6: Ca. 20 spillere. Trænerne vil gerne inddrage 

forældre. Jette taler med dem om nødvendigheden af 

børneattester. 

Mikro U6-8: ca. 13 spillere. Tilmelder kampe som øvede, men der 

er ingen modstandere og derfor møder de uøvede. Charlotte 

kontakter HRØ. 

U9-10 Mix: Det går godt, 14-15 spillere. Mangler en medtræner. 

Spiller også kamp 18/11. 

U12P: Mangler overtrækstrøjer. Lene bestiller 1 sæt til dem. 

U12D: Charlotte fortsætter om mandagen. Hver anden torsdag 

samtrænes med FHH, der gerne vil tage træningen. De andre to 

torsdage er der brug for hjælp. Jette første torsdag 8/11. 

U16P: Det går fint, 11 spillere. 

U16D: 1 ny spiller, der er god opbakning. Har 6 kampe på tre 

uger. Træner 40 minutter blandet hold piger/drenge om 

torsdagen. 

 

 

 

 

Charlotte 

 

 

 

Lene 

 Status på seniorholdene: 

OB: Mangler spillere! 

HS kval. rækken: Ligger nummer 1! 

HS serie 2: Samarbejdet mellem holdene kan forbedres. 

DS kval.rækken: Nogle af spillerne ønsker ikke at hjælpe DS2 – og 

med de nye regler bliver det så heller ikke aktuelt. 

DS2: Stiller til kamp med supplering fra OG. Bestyrelsen beslutter, 

at holdet også tilmeldes turnering efter nytår. Hvis U12D kan 

overtage tøj, bestilles nyt til DS2, der passer i størrelserne. 

OG: Mange spillere! 

OB: Mangler spillere! 

 

 

 

 

 

 

Lars, Lene 

 Næste møde: 10.1.2019 kl. 19 på Lotusvej. Charlotte 

kommer 19.15. 

Punkt til dagsorden: 

• Nye regler om kortbane og rene årgange – skal vi lave et 

oplæg til FU vedr. opstregning. 

• Dialogmøder om haltimer 

Lene 


