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 Referat bestyrelsesmøde 25.4.2019 
 

Til stede: Allan, Jette, Lars, Lene, Louise, Lines, Martin 

Afbud: Ingen 

Mødet afholdt hos Louise. 

 

 

Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 

1. Opsamling fra sidste møde i den gamle bestyrelse Referat fra 14. marts mangler godkendelse. 

Referat fra 10. april godkendt. Skal lægges på web. 

Lene 

2. Opsamling fra generalforsamlingen: Referat, opslag på 

FB, hjemmesiden, de ønsker, der kom fra deltagerne 

mv. 

Pokalteksten er lagt ind under link på hjemmesiden. Referatet er klar til 

underskrift fra Gert Mygind og formanden, og der lægges en kopi op på 

hjemmesiden. 

Opslag på facebook vedr. ny bestyrelse 

 

 

Lene 

Lene 

3. Supplering af bestyrelsen 

 

Lene har spurgt Helle Bjerre, der er i tænkeboks.  

Martin kontakter Marianne Lind fra U10mix for at høre om kandidater i 

forældregruppen. 

Lene 

Martin 

4. Fordeling af arbejdsopgaver – både nuværende og 

dem, som kommer fra Jette, Gry og Charlotte 

Ny HRØ-postmodtager: Allan, der videresender det relevante til Louise. 

Der skal udarbejdes en trænermail-liste. 

Trænersamtaler i seniorudvalget: Allan evt. med et ekstra 

bestyrelsesmedlem. Lene /Martin tager samtaler med Tom og Brian. 

Trænersamtaler ungdom: Louise & Linea suppleret af bestyrelsen (Lene 

/ Martin). 

Festudvalg (senior / oldies): Allan forhører sig, om de fortsætter. 

Kampprogrammer. Ligger hos Linea. Frost kan bruges til grafisk layout. 

Ligeledes Allan. 

Allan 

Martin 

Allan 

Martin, 

Louise, 

Linea 

Allan 

Linea 
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Dommerbord til HS / DS: Lars sørger for dommerbord til kval. række-

holdene. 

Kalender for åbne-/ lukke vagter: Lars og Allan udarbejder skema 

allerede for hjemmekampe i sommerturneringen. 

Lars 

 

Lars, Allan 

5. Trænerkabalen og samarbejdsaftaler 

 

DS1/HS1: Brian 

DS2: Trine spørger efter opslag om træner. Lene koordinerer, Allan 

bliver kontaktperson. 

HS2: Tom, Allan 

OG: Nancy 

OB: Stig 

U13P: Dorthe, Jette 

U(9-)10 piger/-drenge: Ida, Malene, Christina Jensen 

U7/U8/U9: Lisa?, Louise, Kenneth?, Christina V?  

Mangler én træner, specielt i kampsituation. 

U4-5-6: Ruth, Ida, (Christina V), Peter Mygind? 

Tumlinge: Linea, Lene, Rikke Friis, mangler én til. Forældre spørges. 

 

Allan, Lene 

 

 

 

 

 

Louise 

arbejder 

videre! 

 

Linea laver 

opslag. 

6. Holdfællesskab med FHH og Himmelev Frederik Frost bliver træner for U17P med assistance fra Jesper (FHH90) 

og Simon (HVI Himmelev). 

U17D trænes af Jonas (HVI Himmelev). Der mangler en assistenttræner/ 

holdleder. 

Der bliver en fjerde trøjefarve. Spillerne bliver formentlig sat til at 

vælge.  

Navn skal være klubbernes – eller noget, der dækker alle tre. 

Opstartsstævne eller træningsweekend. 

Julestævne, påskestævne evt. i udlandet. 

Lene præsenterede samarbejdsaftalen o g følger op vedr. aflønning. 

Der skal findes en U17-kontaktperson fra bestyrelsen sammen med 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lene 

 



     

         TUNE IF HÅNDBOLD               

                                  Seriøs håndbold – for sjov 

 
 

 

Lene. Louise tager denne post indtil videre. 

Lene og Louise aftaler videre forløb. 

Louise 

Lene 

7. Opsamling på udvalgene 

 

Sponsorudvalget: Heidi (OG) er gået med i sponsorudvalget. De holder 

møde 5/5. Lars sender data til Lene til hjemmesiden. 

Materialeudvalget mødes d. 20/5 med Frost. Thomas ønsker kun en 

begrænset rolle. Martin deltager. Lars (sponsorudvalget) tager fat i 

materialeudvalget vedrørende fælles koordinering. Hjemmesiden er 

opdateret. 

Seniorudvalg: Allan er seniorudvalgsformand. Vi skal finde repræsen-

tanter fra hvert hold. Allan følger op. 

Ungdomsudvalget: Linea og Louise (formand). Henrik V og Ida Wang 

fortsætter begge. 

Festival og Hedebo: Der skal følges op på, om der skiftes ud i grupperne 

og hjemmesiden opdateres. Der er ikke pt. bestyrelsesmedlemmer i 

udvalgene, og vi synes ikke, der er grund til at ændre på dette. 

Lars, Lene 

 

Martin, 

Lars 

 

 

Allan 

 

Louise, 

Linea 

 

Lene 

8. Sommertræningstider og træningstider sæson 19/20, 

herunder Håndboldfitness 

Håndbold-fitness som ny aktivitet afventer til efter sommerferien. Lars 

tilmelder sig kursus i håndbold-fitness 5/6. 

Allan laver aftale med Skovlunde (Johan), der har kørt Fitness i flere år. 

Jette høres, om hun fortsat vil være med. 

Lars 

 

Allan 

9. Priser mv. 

 

Aksel Madsens Mindelegater: Der gives et mindre mindelegat til Jette 

ifm. Brugsens generalforsamling 29/4. Lene deltager i general-

forsamlingen sammen med Jette og laver nyhed om dette. 

Greve Awards: Ingen indstillinger fra Tune Håndbold 

 

 

Lene 

10. Idrætsfesten: Bordplan, andet? Charlotte og Louise Louise 

11. Nyt fra HB: Fantastiske fællesskaber: Vi har ønsket net i hal 1, vanddispenser mv. 

OL til Tune-festen inkl. håndbold. Lene følger op. 

Tilbygning ud fra hal 1: Vil der blive et område med maskiner, som kan 

benyttes af trænere i andre afdelinger? Lene følger op. 

 

Lene 

 

Lene 
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12. Bestyrelsestrøjer Der bliver lavet en hoodie med påskrevet ”bestyrelse” til hvert medlem. Louise 

13. Eventuelt Bestyrelsen holder sommerfest. Dato findes på næste møde. Lene 

14. Næste møde Møde 27/5 kl. 18:45. Sted defineres. Lene laver dagsorden. Lene 

 


