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Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 

 

Til stede: 

 

Formand  Pauli 

Kasserer  Dorthe

FU  Randi, Morten og Lotte

Badminton 

Billard  Steen 

Bridge  Jørgen

CBL  Lotte 

E-sport  Alexander

Floorball  Katja 

Fodbold  Morten

Gymnastik  Jørgen

Hallerne  Finn, Aage og Lise

Håndbold  Lene 

Svømning  Michael

Tennis  Peter 

Trim  Henning

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 
Lene. 
 
Dagsordenen suppleres i punkt 11 med:
A: Skolesamarbejdet.
B: Persondataforordningen
C: Forsikringer. 
D: Nyt fra afdelingerne.

 

2. Valg af referent. 
Claus 

 

3. Hallens FU: (Regnskab, Handlingsplan, Cafeteria,
Finn orienterede: Regnskabet forventes at gå i nul. Gener
god. 
I Hal-1 er gulvet blevet lakeret, døre skal skiftes i fodboldafdelingen og 
tagrenderne skal gås 
Forsikringsforholdene er tjekket og i orden.
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ovedbestyrelsesmøde den 31. januar 2019. 

 

Dorthe 

Randi, Morten og Lotte 

 

Jørgen 

 

Alexander 

 

Morten 

Jørgen 

Finn, Aage og Lise 

 

Michael 

 

Henning 

Dagsordenen suppleres i punkt 11 med: 
A: Skolesamarbejdet. 
B: Persondataforordningen 

D: Nyt fra afdelingerne. 

(Regnskab, Handlingsplan, Cafeteria, Stadion, evt.)
Finn orienterede: Regnskabet forventes at gå i nul. Genere

1 er gulvet blevet lakeret, døre skal skiftes i fodboldafdelingen og 
tagrenderne skal gås efter. Der arbejdes på etablering af stolelift til cafeteriet.
Forsikringsforholdene er tjekket og i orden. 
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Stadion, evt.). 
elt er økonomien 

1 er gulvet blevet lakeret, døre skal skiftes i fodboldafdelingen og 
efter. Der arbejdes på etablering af stolelift til cafeteriet. 



 

 

Tune Idrætsforening  

Hovedformand: Pauli Christensen 

E-mail: pauli@tune-if.dk - www.tune

Cafeteriet går rigtig godt.
Stadions kunstgræsbane er pt. ok.
Reklamefonden: Ansøgningsfrist 15. februar.
Sammen med Tune IF og konsulenter fra DGI 
efter. 
 
Lene udtrykte stor tilfredshed med hallernes funktion. Og også tilfredshed med 
beslutning om at inddrage DGI i arbejdet med organisationsstrukturerne.
 

4. Information fra formand
Pauli orienterede om besøg fra DGI og arb
E-sport er anerkendt som sportsgren i Greve kommune.
Puljetilskud er på vej i løbet af februar, der er i alt 84.000 kr. til TuneIF.
Ved udgangen af 2018 havde TuneIF 4655 medlemskaber.
 

5. Udbygning af CBL / Tune IF
Pauli orienterede. Udvalgsarbejdet har været frugtbart. Det må konstateres, at 
køb/leje af hidtidige Nettobygning ikke er økonomisk mulig; skønsvis 11 
mio.kr. 
Derimod er en udbygning af Tunehallerne for ca. 6 mio.kr. muligt
I den forbindelse opfordrede Finn til at overvej
sig – kom med idéer/forslag.
Randi supplerede ved at opfordre til at vurdere lokalebehovet for de 
kommende år. 
Pauli foreslog, at nuværende arbejdsgruppe afløses af et nyt udvalg til 
bearbejdelse af udbygningsplanerne for Tuneh
Afdelingerne opfordres til at give idéer og forslag til udalget.
HB besluttede udvalget, som består af Finn, Pauli, Lotte og Steen.
Finn sender mail til afdelingerne om baggrund for udvalget samt opfordring til 
at fremkomme med ønsker 
 

6. Haltimer. 
Randi erindrede om møde herom 5. februar.
Eventkalenderen administreres af halkontoret.
 

7. Idrætsfest. 
Lotte erindrede om datoen: 27. april.
Invitation sendes til afdelingsformændene 14. februar sammen med ex
til notering af deltagere. Svar skal gives til Christina.
En mindre del af udgifterne pålægges som kollektiv betaling fra alle udvalg i 
forhold til medlemstal.
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Cafeteriet går rigtig godt. 
Stadions kunstgræsbane er pt. ok. 
Reklamefonden: Ansøgningsfrist 15. februar. 
Sammen med Tune IF og konsulenter fra DGI gås organisationsstrukturerne 

Lene udtrykte stor tilfredshed med hallernes funktion. Og også tilfredshed med 
beslutning om at inddrage DGI i arbejdet med organisationsstrukturerne.

ormand. 
Pauli orienterede om besøg fra DGI og arbejdet med organiationen.

sport er anerkendt som sportsgren i Greve kommune. 
Puljetilskud er på vej i løbet af februar, der er i alt 84.000 kr. til TuneIF.
Ved udgangen af 2018 havde TuneIF 4655 medlemskaber.

Udbygning af CBL / Tune IF. 
. Udvalgsarbejdet har været frugtbart. Det må konstateres, at 

køb/leje af hidtidige Nettobygning ikke er økonomisk mulig; skønsvis 11 

Derimod er en udbygning af Tunehallerne for ca. 6 mio.kr. muligt
I den forbindelse opfordrede Finn til at overveje, hvad man godt kunne tænke 

kom med idéer/forslag. 
Randi supplerede ved at opfordre til at vurdere lokalebehovet for de 

Pauli foreslog, at nuværende arbejdsgruppe afløses af et nyt udvalg til 
bearbejdelse af udbygningsplanerne for Tunehallerne/TuneIF.
Afdelingerne opfordres til at give idéer og forslag til udalget.
HB besluttede udvalget, som består af Finn, Pauli, Lotte og Steen.
Finn sender mail til afdelingerne om baggrund for udvalget samt opfordring til 
at fremkomme med ønsker – svarfrist: Senest 1. marts. 

Randi erindrede om møde herom 5. februar. 
Eventkalenderen administreres af halkontoret. 

Lotte erindrede om datoen: 27. april. 
Invitation sendes til afdelingsformændene 14. februar sammen med ex

ring af deltagere. Svar skal gives til Christina. 
En mindre del af udgifterne pålægges som kollektiv betaling fra alle udvalg i 
forhold til medlemstal. 
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gås organisationsstrukturerne 

Lene udtrykte stor tilfredshed med hallernes funktion. Og også tilfredshed med 
beslutning om at inddrage DGI i arbejdet med organisationsstrukturerne. 

ejdet med organiationen. 

Puljetilskud er på vej i løbet af februar, der er i alt 84.000 kr. til TuneIF. 
Ved udgangen af 2018 havde TuneIF 4655 medlemskaber. 

. Udvalgsarbejdet har været frugtbart. Det må konstateres, at 
køb/leje af hidtidige Nettobygning ikke er økonomisk mulig; skønsvis 11 

Derimod er en udbygning af Tunehallerne for ca. 6 mio.kr. muligt. 
e, hvad man godt kunne tænke 

Randi supplerede ved at opfordre til at vurdere lokalebehovet for de 

Pauli foreslog, at nuværende arbejdsgruppe afløses af et nyt udvalg til 
allerne/TuneIF. 

Afdelingerne opfordres til at give idéer og forslag til udalget. 
HB besluttede udvalget, som består af Finn, Pauli, Lotte og Steen. 
Finn sender mail til afdelingerne om baggrund for udvalget samt opfordring til 

Invitation sendes til afdelingsformændene 14. februar sammen med excelark 

En mindre del af udgifterne pålægges som kollektiv betaling fra alle udvalg i 
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8. Indstillinger og pokaler
Morten opfordrede afdelingerne til at indstille emner til ham senest 11. ma
Man er fortsat ulønnet, selvom man modtager skattefrit standardbeløb.
 

9. Imageudvalg (Optimering af hjemmeside)
Lene orienterede fra udvalget. Der arbejdes på ny opsætning af hjemmesiden.
Jonas har givet et tilbud på 30.000 kr. + moms.
Hjemmesiden bør 
HB tilslutter sig udvalgets forslag.
 

10. Fantastiske Fællesskaber
Hvad skal pengene gå til?
Forslag: 
-videoanlæg til optagelse af kampe i fodbold og håndbold.
-udvidelse af multibanen.
-opfriskning af indgangspartiet i hallerne.
-dannelse af pulje, som man kan ansøge om del i.
-ungdoms OL 
-pengene er ikke kun til Tune IF, men til alle unge i Tune.
-indgå ved Tunefesten
-som supplement til Idræt i Natten.
 
Der sættes en forslagskasse op ved indgang til Tunehallerne.
 

11. Tune Skole/ Tune IF. 
A: Pauli orienterede. Tennis, fodbold og gymnastik opfordres til at få kontaktet 
skolen senest 5. februar.
 
B: Lise orienterede om arbejdet med persondataforordningen. De er 
udarbejdet en standardskabelon, som afdelingerne skal udfylde med 
afdelingens navn og e
Ved indmeldelse skal de stillede betingelser accepteres. Information herom er 
på vej. 
Der er opstillet makuleringsmulighed på gangen ved logen.
 
C: Lise oplyste at foreningens forsikringer er blevet gennemgået og fun
dækkende. 
 
D: Nyt fra afdelingerne:
 
Billard: Medlemstallet er forøget, nu 20. Man har 2 turneringshold.
1.holdet ligger i bund, mens 2.holdel er en fin nr.1.
 
Bridge: Intet nyt. 
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Indstillinger og pokaler. 
Morten opfordrede afdelingerne til at indstille emner til ham senest 11. ma
Man er fortsat ulønnet, selvom man modtager skattefrit standardbeløb.

Imageudvalg (Optimering af hjemmeside). 
Lene orienterede fra udvalget. Der arbejdes på ny opsætning af hjemmesiden.
Jonas har givet et tilbud på 30.000 kr. + moms. 
Hjemmesiden bør være mere mobilvenlig. 
HB tilslutter sig udvalgets forslag. 

Fantastiske Fællesskaber. 
Hvad skal pengene gå til? 

videoanlæg til optagelse af kampe i fodbold og håndbold. 
udvidelse af multibanen. 
opfriskning af indgangspartiet i hallerne. 

lse af pulje, som man kan ansøge om del i. 

pengene er ikke kun til Tune IF, men til alle unge i Tune. 
indgå ved Tunefesten 
som supplement til Idræt i Natten. 

Der sættes en forslagskasse op ved indgang til Tunehallerne.

 
A: Pauli orienterede. Tennis, fodbold og gymnastik opfordres til at få kontaktet 
skolen senest 5. februar. 

B: Lise orienterede om arbejdet med persondataforordningen. De er 
udarbejdet en standardskabelon, som afdelingerne skal udfylde med 

n og e-mailadresse og sende til Dorthe. 
skal de stillede betingelser accepteres. Information herom er 

Der er opstillet makuleringsmulighed på gangen ved logen.

C: Lise oplyste at foreningens forsikringer er blevet gennemgået og fun

D: Nyt fra afdelingerne: 

Billard: Medlemstallet er forøget, nu 20. Man har 2 turneringshold.
1.holdet ligger i bund, mens 2.holdel er en fin nr.1. 
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Morten opfordrede afdelingerne til at indstille emner til ham senest 11. marts. 
Man er fortsat ulønnet, selvom man modtager skattefrit standardbeløb. 

Lene orienterede fra udvalget. Der arbejdes på ny opsætning af hjemmesiden. 

 

 

Der sættes en forslagskasse op ved indgang til Tunehallerne. 

A: Pauli orienterede. Tennis, fodbold og gymnastik opfordres til at få kontaktet 

B: Lise orienterede om arbejdet med persondataforordningen. De er 
udarbejdet en standardskabelon, som afdelingerne skal udfylde med 

skal de stillede betingelser accepteres. Information herom er 

Der er opstillet makuleringsmulighed på gangen ved logen. 

C: Lise oplyste at foreningens forsikringer er blevet gennemgået og fundet 

Billard: Medlemstallet er forøget, nu 20. Man har 2 turneringshold. 
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Svømning: Aquacamp forberedes; bekymring om svømmehallen er i orden.
Der er nu 1244 medlemmer.
 
CBL: Der er 890 medlemmer og der kommer forts
Der er event sammen med DGI i alle tre haller i weekenden kl. 13
instruktører. 
 
E-sport: 1.holdet skal til stævne i Køge. Man har 20 medlemmer og 1
computere. 
 
Floorball: 34 medlemmer i seniorafdelingen. Ungdomsafdelingen ved at 
komme i gang. Der er venskabskampe med andre klubber.
 
Håndbold: Ny træner for dameserie 1 på plads.
Stor tilslutning til tumlinge, ca. 60 tilmeldte hver anden lørdag.
Generalforsamling i april.
Lene oplyste om fastelavnsudvalg.
 
Gymnastik: God økonomi og medlemstal. Står gerne for julearrangement igen 
i år. 
 
Trim: Intet nyt. 
 
Tennis: Har holdt generalforsamling i mandags med genvalg. Afdelingen har 
pæn tilgang af ungdomsspil
 
Fodbold: Senioropstart på lørdag. Ny træner til herrer seniorer 1. Stor gavn af 
kunststofbanen.  
 

12. Eventuelt. 
-Lotte meddelta dato for Idræt i Natten: 13. september.
Forslag om at afdelingene på omgang påtager sig opgaven med 
arrangementet. Tages op 
 
-Finn: Erindrede på stående kapital til ungdomsarbejde.
 
-Dorthe oplyste, at næsten alle børneattester var på plads, men der mangler 
fortsat nogle. 
 
-Lise Lions Tune sender i år to piger til Amerika.
Ida Vang Nielsen fra håndbold skal t
Xenia Pedersen fra badminton skal til Canada.
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Svømning: Aquacamp forberedes; bekymring om svømmehallen er i orden.
r er nu 1244 medlemmer. 

Der er 890 medlemmer og der kommer fortsat mange n
Der er event sammen med DGI i alle tre haller i weekenden kl. 13

sport: 1.holdet skal til stævne i Køge. Man har 20 medlemmer og 1

Floorball: 34 medlemmer i seniorafdelingen. Ungdomsafdelingen ved at 
komme i gang. Der er venskabskampe med andre klubber.

Håndbold: Ny træner for dameserie 1 på plads. 
Stor tilslutning til tumlinge, ca. 60 tilmeldte hver anden lørdag.

alforsamling i april. 
Lene oplyste om fastelavnsudvalg. 

Gymnastik: God økonomi og medlemstal. Står gerne for julearrangement igen 

Tennis: Har holdt generalforsamling i mandags med genvalg. Afdelingen har 
pæn tilgang af ungdomsspillere. 

Fodbold: Senioropstart på lørdag. Ny træner til herrer seniorer 1. Stor gavn af 
 

Lotte meddelta dato for Idræt i Natten: 13. september. 
Forslag om at afdelingene på omgang påtager sig opgaven med 
arrangementet. Tages op ved næste HB-møde. 

Finn: Erindrede på stående kapital til ungdomsarbejde. 

Dorthe oplyste, at næsten alle børneattester var på plads, men der mangler 

sender i år to piger til Amerika. 
Ida Vang Nielsen fra håndbold skal til USA og 
Xenia Pedersen fra badminton skal til Canada. 
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Svømning: Aquacamp forberedes; bekymring om svømmehallen er i orden. 

at mange nye tilmeldinger. 
Der er event sammen med DGI i alle tre haller i weekenden kl. 13-16 med 70 

sport: 1.holdet skal til stævne i Køge. Man har 20 medlemmer og 10 

Floorball: 34 medlemmer i seniorafdelingen. Ungdomsafdelingen ved at 
komme i gang. Der er venskabskampe med andre klubber. 

Stor tilslutning til tumlinge, ca. 60 tilmeldte hver anden lørdag. 

Gymnastik: God økonomi og medlemstal. Står gerne for julearrangement igen 

Tennis: Har holdt generalforsamling i mandags med genvalg. Afdelingen har 

Fodbold: Senioropstart på lørdag. Ny træner til herrer seniorer 1. Stor gavn af 

Forslag om at afdelingene på omgang påtager sig opgaven med 

Dorthe oplyste, at næsten alle børneattester var på plads, men der mangler 
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Lions Tune efterlyser værtsfamil
i en uge i juli 2019.
 
Pauli erindrede om at søge Axel Madsens Fond.
 

13. Godkendelse af referat
 
 
Referat godkendt.
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efterlyser værtsfamilier, som vil kunne modtage et ungt menneske 
i en uge i juli 2019. 

Pauli erindrede om at søge Axel Madsens Fond. 

Godkendelse af referat.   

Referat godkendt. 
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, som vil kunne modtage et ungt menneske 


