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Referat fra Generalforsamling i Tune Håndbold 

den 11. april 2019 

 

1) Valg af dirigent  

Gert Mygind blev valgt som dirigent. Gert konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne. Ingen indvendinger. 
 

2) Valg af to stemmetællere  

Grundet det spinkle fremmøde, blev Ruth valgt alene. 
 

3) Beretning  

Formand Lene Barslund holdt den samlede beretning fra både bestyrelse og 
udvalg (her vedhæftede). 

Randi tilføjede til beretningen, at der vedrørende ”Fantastiske fællesskaber” 
stadig blev efterlyst ønsker for, hvad pengepræmierne skal bruges til. 
 

4) Regnskabet for regnskabsåret 1/1 – 31/12 2018 

Kasserer Martin Østberg gennemgik regnskabet for 2017: Indtægter kr. 
679.616,87 herunder ekstraordinære indtægter på kr. 36.898,91/ Udgifter kr. 
553.606,51. Årets driftsresultat er derfor et overskud på kr. 126.010,36. 
Egenkapitalen er pr. 31.12.2018 på kr. 519.908.  

Regnskabet præsenteres på en ny måde efter at vi har skiftet til Conventus. 
Opsætningen af regnskabet er ligeledes lidt anderledes, men vi følger den 
generelle opsætning for Tune IF. 

Budget 2018 er gennemgået. Der var spørgsmål til de lave budgettal for tøj i 
2019, der ikke stemmer overens med udgifter for 2018. Martin svarede, at der 
i 2018 er købt tøj til alle hold, og der derfor kun forventes at skulle lave 
supplering i 2019 og derfor en væsentlig mindre udgift. Der blev ligeledes 
spurgt ind til udgiften for kørsel for trænere. Martin påpegede at der er 
trænere der får dækket kørselsudgifter. Blandt andet udbetales der kørsel for 
trænere, der har haft kørsel til træning i Hedehus-hallen. 
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5) Indkomne forslag  

Der var ikke indkommet forslag. 
 

6) Beslutning om antal medlemmer i afdelingsbestyrelsen  

Bestyrelsen foreslår 7 medlemmer som tidligere. Forslaget blev vedtaget. 
 

7) Valg  

a1. Formand (ulige år). Lene Barslund – GENVALGT. 

b. Medlemmer til afdelingsbestyrelsen: 

1. Louise Engbo genopstiller – GENVALGT 

2. Allan Juncker genopstiller – GENVALGT 

3. Lars Haugan genopstiller – GENVALGT 

4. Linea Meyer stiller op – VALGT 

Det var ikke muligt at finde et femte medlem og opnå 7 medlemmer, derfor 
anmodede bestyrelsen generalforsamlingen om tilladelse til at være 
selvsupplerende. Det blev opfordret til at dette kun ville være gældende i en 
kortere periode f.eks. et par måneder. Ellers var der tilslutning til dette. 
 

c. Medlem og suppleant til hovedbestyrelsen (håndbold i lige år)  

Lene Barslund genopstiller - GENVALGT og Martin Østberg genopstiller - 
GENVALGT. 
 

d. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen (2 suppleanter)  

Her var der som følge af 7b) naturligvis heller ikke kandidater. 
 

e. Revisor  

Susanne Vintermark genopstiller – GENVALGT.  
 

f. Revisorsuppleant  
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Rikke Friis valgte at genopstille efter overvejelser - GENVALGT. 
 

g. Lene Barslund gennemgik håndboldens udvalg med medlemmer for 
sæsonen 2018/19. Seniorudvalg, ungdomsudvalg, sponsorudvalg, 
materialeudvalg, Festval-udvalg, Hedebo-udvalg. 

8. Eventuelt 

• Uddeling af håndboldens pokal v/ Martin Østberg: En spiller, træner, 
bestyrelsesmedlem, indpisker med meget mere, der har vist et stort 
engagement for Tune Håndbold i rigtig mange år – STORT TILLYKKE til 
Charlotte Bonde. Alex Dirchsen Engbo modtager erindringsgave som sidste års 
modtager. 

• Lene takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleant for deres 
store arbejde i de forløbne år og for, at de fortsætter med at løse opgaver for 
Tune Håndbold. 

• Lene takkede Randi, der stopper i FU og som repræsentant for 
Idrætsfesten for hendes store arbejde. Vedrørende Idrætsfesten afløses Randi 
af Jeanne fra CBL. 

 

Der var 17 personer til stede ved generalforsamlingen.  

 

Gert Mygind takker af for god ro og orden. 

 

 

 

__________________________ ________________________ 

Dirigent: Gert Mygind Formand: Lene Barslund 


