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Referat fra bestyrelsesmøde 10. januar 2019 kl. 19 
 

Til stede: Charlotte, Gry, Jette, Lars, Lene, Louise, Martin 
Afbud: Allan 
Mødet afholdt hos Gry og Charlotte. 
 
Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 
1. Opsamling fra sidste mødes referat v/ Lene Gennemgået, eksternt udsendt, Lene sender til Peter. Lene 
2. Status på økonomien v/ Martin 

 Har trænere/holdledere fået lister over, 
hvem der har betalt? 

 Betaling for lange køreture 

Martin sender lister ud inkl. deadline for betaling – og så er spillerne ikke 
spilleberettigede, før de betaler kontingentet. 
2018: Sponsorat 30.000 kr. fra Sport24 og dertil kommer kickback. 
Vi mangler OK-sponsorat for 2018. 
FU har betalt os for tapening-kursus samt trænerkursustilskud. 
50.000 kr. til kreditorer, som vi ikke har og som måske kan overføres til 
egenkapitalen. Martin taler med Dorthe, FU. 
Positiv udgang på 2018: 630.000 kr. på kontoen – mangler kontingent på 20-
30.000 kr. samt enkelte regninger, der ikke er betalt. 
Mange ledere/trænere mangler at betale. (Lene slået det op på Fb Ledere 
17/1, red.) 
Kørselsregnskab for kørsel til Fløng skal afregnes før årsskiftet. 
Der er afregnet med Michael Alexis, DS1. 
 
Aflæggelse af årsregnskab overfor FU 5/2 kl. 19.30 v/ Martin og Lene 

Martin 
 
 
 
 
Martin  
 
 
 
Alle 
 
 
Charlotte 
m.fl. 
Martin, 
Lene 

3. Brev fra sponsorudvalget v/ Lars Vi gennemgik brevet. Martin svarer skriftligt. Martin 



     
         TUNE IF HÅNDBOLD               
                                  Seriøs håndbold – for sjov 

 
 
 
4. Nye regler om kortbaner, ulige årgange, 

boldstørrelser. Information, implementering, 
opstregning - internt og eksternt v/ Charlotte 

Udvalg v/ Gry, Charlotte og Louise.  
Der kan søges tilskud hos DHF (4500 kr.) 

Gry, 
Louise, 
Charlotte 

5. Dialogmøder om haltimer v/ Lars og Lene 
 SuperBrugsen holder generalforsamling i 

hal 1 den 29. april 2019 
 Gymnastik- og Fitnessmarked (Kursus 

marked) søndag d. 29. september 2019 
- kl. 08.00-18.00 i Hal 1 + 2 + 3 

Der har ikke været afholdt møde nr. 2 endnu. 
Lars/Lene skal have input fra udvalget vedr. nye regler. OBS! At U9’erne 
gerne vil have 2 træningspas i hallen. Stillingtagen til kontingentets størrelse, 
når 2 gange træning pr. uge. 

Lars, Lene 

6. Påsketure, herunder tilskud U16P/D: FHH90 v/ Lisbeth (formand) har skrevet vedr. deltagelse i AGF’s 
stævne. Charlotte og Rikke holder møde med FHH. Tilskud 400 kr. 
U12P til Hillerød: Tilskud 400 kr. (Lene har svaret Steen, red.) 
U12D til AGF: Evt. samarbejde med FHH x 8 -11(?) med Suzette og Maiken 
om ét hold. 5 mulige fra Tune, 3 vil gerne, de sidste 2 skal spørges. Kun 
måske. Tilskud 400 kr. (Tunes U12D deltager ikke, red.) 
Faxe Cup: Tilmelding af U9 x 2 (D/P), 600 kr./person, holdgebyr 500 kr. 
Tilskud: 300 kr. Miniholdene: Kun holdgebyr, som klubben betaler. 
Trænerne får 50 kr./spiller med. 
Udgangspunktet for tilskud har været, at spillerne alle betaler det samme af 
egen lomme. 

Charlotte, 
Rikke. 

7. Halvagter forår 2019 v/ Charlotte Fordelt. Charlotte rundsender ny udgave. Charlotte 
8. Samarbejdsaftale med Brian Roos v/ Jette, Lene og 

Martin 
Martin og Lene tager forhandlingen. 
Hvis muligt drøfter vi også næste sæson. 

Martin, 
Lene 

9. Overlap fastelavnsfest og kampe den 2/3-2019 v/ 
Lene 

Der spilles kampe i hal 2 og hallen betaler for fjernelse af harpiks. 
Fastelavnsfest i hal 1 og selskabslokalet. Lene informerer vi Fb Ledere.  

 
Lene 
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10. Sæson 2019/2020 – ungdom og senior Udsat til næste møde. 

DS-træner skal søges snarest. Vi beder Allan lave et oplæg til en 
trænerprofil. Spillermøde start marts v/ Allan og Jette (Udsat til 19/2 
grundet sygdom, red.). 

 
Allan, 
Jette 

11. Status på ungdomsholdene ved start på 2. halvdel 
af sæsonen: 
 

Tumlinge Trille Trolle: God juleafslutning med godteposer og flot kage fra 
bedstemor. 
Mikro U4-6: 
Mikro U6-8: 
U9 Mix: Ny træner Christina, Gry har sørget for samarbejdsaftale, Lene tager 
sig af børneattest. 
U12P: Gammelt spillertøj – hvad er status? Ser på det på søndag. Charlotte 
og Lars. 
U12D: BA-rækken. 
U16P: 2. div. 
U16D: 2. div 

 
 
 
Gry, Lene 
 
Lars, 
Charlotte 

12. Status på seniorholdene: 
 

HS kval.rækken: Ligger nr. 1 i puljen 
HS serie 2:  
DS kval.rækken: Ligger sidst i puljen. 
DS2: Mange skadede spillere, og derfor mange OG-spillere med til kampene. 
OG: 21 spillere. 
OB: Alex er stoppet som holdleder. Holdet er i tænkeboks med, hvad der 
skal ske. Mangler nye spillere. 

 

13. Klub-Nyt: Deadline 13.1.2019 – hvad skal med? v/ 
Lene 

Lions Club Ungdomscamp 2019 – Ida Wang Nielsen 
Ny træner til DS1. 
Noget om OG v/ Gry og Charlotte. Deadline til Lene søndag kl. 20. 

Lene, Gry, 
Charlotte 
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Ref. Lene. 

14. Status fra udvalg v/ alle Hedebo: Intet afklaret vedr. Tak for hjælpen-fest. Lars spørger, om bluserne 
kan være polyester i stedet for bomuld? Charlotte/Jette tager det med. 
Roskilde: 2019 bliver med 100 % økologi. Møde i uge 3 v/ Jette. Der skal 
søges om folk fra håndbolden via opslag i hallen til kampe. 
Containeren skal finde ny plads! Peter arbejder på sagen – Martin kan måske 
hjælpe. 

Charlotte, 
Jette 
 
Jette 
 
Martin 

15. Fastlæggelse af dato for Håndbolds 
generalforsamling 2019 v/ Lene 
Hovedgeneralforsamlingen er den 9.5.2019 

10.4 kl. 19. Bestyrelsen mødes 18.30. Lene bestiller kage og kaffe i 
cafeteriet. Martin har bestilt logen, der er ledig. 
NY DATO: 11.4.2019 kl. 19, da logen alligevel var optaget af 
badmintons generalforsamling. 

Lene 

16. Næste møde: 18.2.2019 kl. 19. Sted bestemmes senere. Lene laver dagsorden. Lene 


