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Referat bestyrelsesmøde 27. maj 2019. 
 

Til stede: Lars, Lene, Louise, Linea, Martin 
Afbud: Allan, Helle B. 
Mødet afholdt i logen, Tune hallen kl. 19-22. 
 
Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 
1. Referat fra sidste møde 25.4.2019. Helle Bjerre tilslutter sig bestyrelsen, kan dog ikke deltage i dagens 

møde. 
Ekstern udgave udsendes og lægges på web. 

 
 
Lene 

2. Årshjul og udviklingsplaner Behandles på næste møde.  
3. Næstformand (Martin er dette som suppleant til 

HB) 
Martin er valgt.  

4. Økonomi: 
Alle godtgørelser for 2018-19 er udbetalt. Der er 
lavet oversigt over udbetalinger aftalt for 2019-
20 samt kontrakter til trænerne. 
 
 

Tumlinge-kontingent bliver aftalt til i 2019-20 at være 225 kr. for første 
barn, 175 kr. for søskende. 
Lene sørger for opdatering af hjemmesiden. 
 
Holdoversigter på årgange for de små ønskes udsendt ofte (hver 14. dag 
i opstartsperiode, herefter månedligt til trænerne / holdlederne). 

Lene 
 
 
 
Martin 

5. Takster for dommere Martin laver takstblad til dommerbordet baseret på HRØs takster. Martin 
6. Møde med Max vedr. kampprogram Der arrangeres møde med Allan, Louise og Max. 

Lene deltog også i mødet, red. 
Louise 

7. Holdfællesskab U17 årgangene – møde i Tune 
22/5: 

 Nyt navn: Team Hedeland Håndbold 
(THH: Tune, Hedehusene og Himmelev) 

 
 
 
 

 
Lene 
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 Træningstider betyder, at pigerne ikke er 
i Tune.  

 Vi skal komme med en pris, som det vil 
koste at få nye spillersæt fra Sport24. 
Vores kontrakt med Sport24 skal lige 
tjekkes. 

 Trænergodtgørelse til Team Hedeland 
Håndbold. 

 Spillerne deltager i aktiviteter i den lokale 
klub.  

 Trænere deltager i trænermøder i 
hjemmeklubben og inviteres til de andre. 

Tune har fået en udmeldelse fra en Tune-spiller, der ikke synes, at det 
hænger sammen med gymnasiet. 
Louise taler med Alex. 
 
 
 
Drøftes, og Lene går videre med dette. 
 
Hedebo-udvalget orienteres. 
 
De tre nye skal inviteres ind i Fb Ledere. 

 
 
Louise  
 
 
 
Lene 
 
Lene 
 
Lene 

8. Trænerkabalen: 
Der mangler stadig flere trænere til U9 og en til 
Tumlinge (opslag lægges ud i FB gruppen 
Tumlinge). 

Opslag i Tune -posten Martin 
Lene (opslag) 

9. Halfordeling 2019/20: 
Lene udsender forslaget 

Ny aktivitet bliver håndboldfitness – mere om det, når Jette og Lars har 
været på kursus 5/6. 

 
Lene 

10. Skadesnøgler – det vil sige at vi har adgang til CBL 
for 2 spillere, der kan benyttes. Brian Roos 
benytter den ene. 

Lene taler med Brian om skadet HS1-spiller. Lene 

11. Materialeudvalg: 
Overleveringsmøde afholdt 20/5 inkl. Lars 
(sponsorudvalg) og Martin (kasserer).  

Alex og Gry - og med lidt hjælp fra Thomas - har fået overdraget 
hvervet. 
Der ryddes op i materialerummet 5/6. 

 

12. Gave til afgående aktive folk: 
Det blev diskuteret om den generelle måde, 
hvorpå der gives erkendtligheder til afgående 
trænere og udvalgsmedlemmer skulle revideres. 

Det blev besluttet, at der ikke skal ændres på den nuværende praksis.  
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13. Hedebo: 

Vedrørende henvendelse fra U13-pigerne tager 
Helle P en snak med trænerteamet / holdleder. 
 

 
Der er opbakning til, at vi tilbyder overnatning på Lunden for egne hold, 
alternativt er, at de sover hjemme. 
Vi tager en snak med trænerne vedr. samarbejdsaftaler og Hedebo 

 
 
 
Lene & Louise 

14. Roskilde festival: 
Der er nu også krav om at stille med CO2-
regnskab! 

Vi diskuterede at skrive et læserbrev til en af de lokale aviser. Martin 

15. Facebook-gruppen Ledere I Tune Håndbold 
 

Vi har brug for endnu en administrator på facebook-gruppen Ledere. 
Louise inddrages. 

 
Lene 

16. Magasinet – Idrætslivet i Tune Lene og Frederik er i proces med opdatering. Lene 
17. Problemer med karantæner. 

 
Procedurer skal oplyses til Stig Paulsen. Martin 

18. Håndboldens dag den 11. januar 2020 Vi tilmelder, hvis der er ledig haltid.  
Red: Hal 1 er booket fra kl. 14-17. Lene tilmelder os. 

Lene 

19. Træner til DS2: Der er lavet opslag på FB, men der 
er ikke noget nyt fra Trine, der har lagt det op. 

Red: Der er efterfølgende kommet en henvendelse fra Allan Theland. 
Han kommer og ser en OG-kamp den 19/6, hvor Lene og en anden fra 
bestyrelsen taler med ham. 

Lene + 
Allan/Lars 

20. Næste møde 21/6 kl. 18 hos Louise. Louise lægger hus og grill til – vi andre medbringer maden. Alle 
 


