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Referat fra hovedbestyrelsesmøde 13.

 

Til stede: 

 

Pauli Christensen, formand. 

Dorthe Toftebjerg, hovedkasserer.

Morten Kryger, FU og fodbold. 

Christina Blankholm, FU. 

Lotte Jensen, FU og CBL. 

Randi Stendahl Andersen, FU. 

Finn Hansen, Tunehallerne. 

Lars Skafte, karate. 

Lise Persson, hal-FU. 

Fritz Jüngling, trim. 

Lene Barslund, håndbold. 

Casper Fries, floorball. 

Jørgen Ypkendans, bridge. 

Jeannette Bahnsen, gymnastik. 

Peter Buch Larsen, tennis. 

Henning Eskildsen, petanque. 

Steen U. Olsen, billard. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af ordstyrer
 Dorthe 

 

2. Valg af referent
 Claus
 
3. Meddelelser 
 Pauli takkede for opmærksomheden ved receptionen 
 1.december.
 Pauli orienterede om udvalgsarbejdet vedrørende evt. udvidelse 
 af CBL. Der har være afholdt flere møder og det
 primo januar.
 Finn gjorde opmærksom på, at udvalget ser 2 muligheder:
 Køb af ”Nettobygningen” eller udvidelse af nuværende CBL ved 
 udbygning mod syd.
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Pauli takkede for opmærksomheden ved receptionen 

Pauli orienterede om udvalgsarbejdet vedrørende evt. udvidelse 
af CBL. Der har være afholdt flere møder og det næste bliver 

Finn gjorde opmærksom på, at udvalget ser 2 muligheder: 
Køb af ”Nettobygningen” eller udvidelse af nuværende CBL ved 
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4. Fantastiske Fællesskaber
 Pauli udtrykte håb om at fastholde det fantastiske fællesska
 også i situationer med divergerende meninger.
 Randi orienterede om kommende opsætning af en forslagskasse i 
 Tunehallernes forhal med opfordring til alle om at komme med 
 forslag til anvendelse af de mange penge.
 Randi opfordrede også til en brainsto
 Casper præsenterede en idé med etablering af en Pumptrack
 bane.
 Finn foreslog OL
 Lene anbefalede opsætning af bannere i Tunehallerne med motto 
 fra Fantastiske Fællesskaber. Randi og Finn
 
5. Evt. 
 -1) Mødedat
 HB-møder:
 Hovedgeneralforsamling: 
 -2) Pauli oplyste, at TV2 Lorry havde henvendt sig, og de er 
 fortsat interesseret i at følge Tune IF. FU vil udarbejde 
 aktivitetsoversigt, som sendes ud.
 -3) Fritz 
 krocket til sommer.
 -4) Lene oplyste, at håndbold har opsagt samarbejdet med 
 damernes træner.
 -5) Lise oplyste, at hun og Dorthe fortsat arbejder med 
 persondataforordningen og at imageudvalget tager 
 januar.
 -6) Lene fortalte, at håndbold har holdt seniorjulefrokost i caféen 
 og været særdeles tilfredse med arrangementet.
 -7) Randi rejste idéen om supplement til HB
 bredere emner kunne belyses/drøftes. 
 Der var flere tilken
 udvidelser ved de almindelig
 bibeholdt som de er.
 
6. Godkendelse af referat
 Oplæst.
 
7. Spisning med gæster
 Tak. 
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Fantastiske Fællesskaber 
Pauli udtrykte håb om at fastholde det fantastiske fællesska
også i situationer med divergerende meninger.
Randi orienterede om kommende opsætning af en forslagskasse i 
Tunehallernes forhal med opfordring til alle om at komme med 
forslag til anvendelse af de mange penge. 
Randi opfordrede også til en brainstorm ved næste HB
Casper præsenterede en idé med etablering af en Pumptrack
bane. 
Finn foreslog OL-Tune. 
Lene anbefalede opsætning af bannere i Tunehallerne med motto 
fra Fantastiske Fællesskaber. Randi og Finn følger op herpå.

Mødedatoer 2019: 
møder: 31. januar, 18. marts og 4. juni. 

Hovedgeneralforsamling: 9. maj. 
2) Pauli oplyste, at TV2 Lorry havde henvendt sig, og de er 

fortsat interesseret i at følge Tune IF. FU vil udarbejde 
aktivitetsoversigt, som sendes ud. 
3) Fritz gjorde opmærksom på afholdelse af DM for enkeltmands 

ket til sommer. 
4) Lene oplyste, at håndbold har opsagt samarbejdet med 

damernes træner. 
5) Lise oplyste, at hun og Dorthe fortsat arbejder med 

persondataforordningen og at imageudvalget tager 
januar. 
6) Lene fortalte, at håndbold har holdt seniorjulefrokost i caféen 

og været særdeles tilfredse med arrangementet.
7) Randi rejste idéen om supplement til HB-møderne, hvor 

bredere emner kunne belyses/drøftes.  
Der var flere tilkendegivelser af behov herfor, men ikke som 
udvidelser ved de almindelige HB-møder, som ønskedes 
bibeholdt som de er. 

Godkendelse af referat 
Oplæst. 

Spisning med gæster 
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Pauli udtrykte håb om at fastholde det fantastiske fællesskab, 
også i situationer med divergerende meninger. 
Randi orienterede om kommende opsætning af en forslagskasse i 
Tunehallernes forhal med opfordring til alle om at komme med 

rm ved næste HB-møde. 
Casper præsenterede en idé med etablering af en Pumptrack-

Lene anbefalede opsætning af bannere i Tunehallerne med motto 
følger op herpå. 

2) Pauli oplyste, at TV2 Lorry havde henvendt sig, og de er 
fortsat interesseret i at følge Tune IF. FU vil udarbejde 

gjorde opmærksom på afholdelse af DM for enkeltmands 

4) Lene oplyste, at håndbold har opsagt samarbejdet med 

5) Lise oplyste, at hun og Dorthe fortsat arbejder med 
persondataforordningen og at imageudvalget tager emnet op i 

6) Lene fortalte, at håndbold har holdt seniorjulefrokost i caféen 
og været særdeles tilfredse med arrangementet. 

møderne, hvor 

herfor, men ikke som 
møder, som ønskedes 


