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Referat fra hovedbestyrelsesmøde 

 

 

Til stede: 

 

Pauli  formand

Dorthe T.  kasserer

Finn H.  næstformand og Tunehallerne

Lotte,   FU og CBL

Tina, Dorthe F-V FU 

Morten  FU og fodbold

Lis  badminton

Steen  billard

Jørgen  bridge

Aleksander  e-sport

Lene  håndbold

Henning  petanque

Michael  svømning

Peter  tennis

Finn S  trim 

Lise  imageudvalg

  

 

Dagsorden: 

 

 

1. Valg af ordstyrer. 
Tina. 

 

2. Valg af referent 
Claus. 
 

3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 13 ”
  

4. Hallens FU 
Siden sidst: 

Højtaler anlæg hal 2 aflukket for at sikre forkert brug
Varme i forhal 
Gulv i Hal1 
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ovedbestyrelsesmøde den 5.november 2019.   

formand 

kasserer 

næstformand og Tunehallerne 

FU og CBL 

FU og fodbold 

badminton 

billard 

bridge 

sport 

håndbold 

petanque 

svømning 

tennis 

imageudvalg 

Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 13 ”Sportsaften”. 

   

Højtaler anlæg hal 2 aflukket for at sikre forkert brug 

Tune Idrætsforening
    

Hovedbestyrelsen 
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Tunehallerne, hvad skal der ske

o Arbejder stadig med GK for lift til cafeteria, kræver lidt tilretninger.
o Ovenlys i gl. klublokale, er besti
o Ny bank forbindelse i samarbejde med Tune IF
o Ventilation i cafeteria undersøges
o Bænke og nyt linoleum i hal 1
o Kunstgræs. Reparation for 72.000 kr., og granulat for ca. 50.000 kr.
o Spare op til udbygning/vedligehold af gammelt lokale

 

 
 
 
 

5. Information fra formand
a. Fordeling af uforbrugte puljemidler for 2019 den 19. november.
    Ny portion i januar.
b. Idrætsrådet har ikke fungeret optimalt i længere tid.
    Nyt initiativ: Borgmesteren mødes jævnligt med 
    Idrætsforeningsformændene
c. Elever fra Tune skole, som har haft trænerspirekursus/DGI skal nu i praktik 
    fra januar. Der er 12 elever fra 7.,8. og 9. klassetrin.
    Afdelingerne kontaktes efter jul.
d. Henvendelse fra forældre med efterlysning af etablering af et skate
    for børn, som gerne vil bruge deres løbehjul og skateboards.
    Pauli svarer på henvendelsen. Spørgsmålet vil blive overvejet, men
    umiddelbart ser det vanskeligt ud. Dels er det meget omkostningfuldt og 
    dels vil det blive vanskeligt a
e. Intet nyt om udbygningsplanerne.
 
 

6. DGI, opfølgning og videre proces (bilag)
Pauli orienterede: Nu er det op til de enkelte afdelingsbestyrelser. 
Benyt skemaerne eller inviter Marianne/DG
 

7.  Bankforbindelse (bilag)
Dorthe T og Aage(Tunehallernes FU) har mødtes og anbefaler at skifte 
bankforbindelse. Pauli anbefaler også.
skiftet. 
 

8.  Handicappolitik (bilag)
Jævnfør bilaget. Taget 
 

9. Forventninger til HB møder
Finn H efterspurgte udsagn om, hvad man har af forventninger til et HB
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Tunehallerne, hvad skal der ske: 

Arbejder stadig med GK for lift til cafeteria, kræver lidt tilretninger.
Ovenlys i gl. klublokale, er bestilt 
Ny bank forbindelse i samarbejde med Tune IF 

Ventilation i cafeteria undersøges 

Bænke og nyt linoleum i hal 1 

Kunstgræs. Reparation for 72.000 kr., og granulat for ca. 50.000 kr.
Spare op til udbygning/vedligehold af gammelt lokale 

ormand 
a. Fordeling af uforbrugte puljemidler for 2019 den 19. november.

Ny portion i januar. 
b. Idrætsrådet har ikke fungeret optimalt i længere tid. 

Nyt initiativ: Borgmesteren mødes jævnligt med  
drætsforeningsformændene fra de store foreninger. 

c. Elever fra Tune skole, som har haft trænerspirekursus/DGI skal nu i praktik 
fra januar. Der er 12 elever fra 7.,8. og 9. klassetrin. 
Afdelingerne kontaktes efter jul. 
Henvendelse fra forældre med efterlysning af etablering af et skate
for børn, som gerne vil bruge deres løbehjul og skateboards.
Pauli svarer på henvendelsen. Spørgsmålet vil blive overvejet, men
umiddelbart ser det vanskeligt ud. Dels er det meget omkostningfuldt og 
dels vil det blive vanskeligt at undgå uønsket adfærd fra udefra kommende.

e. Intet nyt om udbygningsplanerne. Processen fortsætter.

videre proces (bilag) 
Pauli orienterede: Nu er det op til de enkelte afdelingsbestyrelser. 
Benyt skemaerne eller inviter Marianne/DGI til et bestyrelsesmøde.

Bankforbindelse (bilag) 
Dorthe T og Aage(Tunehallernes FU) har mødtes og anbefaler at skifte 
bankforbindelse. Pauli anbefaler også. Dorthe og Åge fortsætter arbejdet med 

Handicappolitik (bilag) 
Taget til efterretning. Optages på hjemmesiden.

Forventninger til HB møder 
Finn H efterspurgte udsagn om, hvad man har af forventninger til et HB

Tune Idrætsforening
    

Hovedbestyrelsen 

Arbejder stadig med GK for lift til cafeteria, kræver lidt tilretninger. 

Kunstgræs. Reparation for 72.000 kr., og granulat for ca. 50.000 kr. 

a. Fordeling af uforbrugte puljemidler for 2019 den 19. november. 

c. Elever fra Tune skole, som har haft trænerspirekursus/DGI skal nu i praktik  

Henvendelse fra forældre med efterlysning af etablering af et skaterområde 
for børn, som gerne vil bruge deres løbehjul og skateboards. 
Pauli svarer på henvendelsen. Spørgsmålet vil blive overvejet, men 
umiddelbart ser det vanskeligt ud. Dels er det meget omkostningfuldt og  

fra udefra kommende. 
Processen fortsætter. 

Pauli orienterede: Nu er det op til de enkelte afdelingsbestyrelser.  
I til et bestyrelsesmøde. 

Dorthe T og Aage(Tunehallernes FU) har mødtes og anbefaler at skifte 
Dorthe og Åge fortsætter arbejdet med 

Optages på hjemmesiden. 

Finn H efterspurgte udsagn om, hvad man har af forventninger til et HB-møde. 
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Afdelingernes repræsentation i HB drøftedes. Behov for vedtægtsændring.
 

10. Conventus 
Pauli oplyste, at det havd
dette, men hun kunne desværre ikke være til stede i aften
Følgende afdelinger anvender nu Conventus: Tunehallerne, gymnastik, 
håndbold, bridge, billard og karate. Men især CBL mangler, her er det 
nøglesystemet, som giver vanskeligheder.
Pauli vil drøfte det 
 

11. Timefordeling 
Finn H følger sidste års praksis. Der er formøde den 19. november for alle 
afdelinger. Kalkuler med de lokaler, vi har i år.
 

12. IT, hjemmeside 
Lise oplyste, at der nu foreligger et nyt forslag, som vil blive behandlet i 
imageudvalget i næste uge.
 

13. Nyt punkt: Sportsaften.
Jeannette, Søren P og Søren fra floorball er initiativtagere
Med baggrund i børne
 

14. Informationer fra afdelinger/udvalg.
 
Tennis. En hel del unge har tilmeldt sig vintersæsonen.
 
Fodbold: Sæsonafslutning for såvel ungdom som seniorer med et par 
hundrede deltagere.
 
Badminton: Ungdomsturnering i januar. Der gøres meget for at 
flere ungdomsspillere.
 
Billard: Nu 20 medlemmer.
tilmeldte. 
 
Svømning: Oplever medlemstilbagegang. Initiativer er i gang.
 
E-sport: Det går fint. 5 hold til on
 
CBL: Fortsat stor medlemstilgang (
Genoptræningstilbud jv
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Afdelingernes repræsentation i HB drøftedes. Behov for vedtægtsændring.

Pauli oplyste, at det havde været hensigten, at Jeannette skulle have fremlagt 
dette, men hun kunne desværre ikke være til stede i aften-
Følgende afdelinger anvender nu Conventus: Tunehallerne, gymnastik, 
håndbold, bridge, billard og karate. Men især CBL mangler, her er det 

ystemet, som giver vanskeligheder. 
Pauli vil drøfte det videre forløb med Bent, Alex og Jan den 13. november.

Finn H følger sidste års praksis. Der er formøde den 19. november for alle 
afdelinger. Kalkuler med de lokaler, vi har i år. 

Lise oplyste, at der nu foreligger et nyt forslag, som vil blive behandlet i 
imageudvalget i næste uge. 

Sportsaften. 
Jeannette, Søren P og Søren fra floorball er initiativtagere 
Med baggrund i børne-OL ved Tunefesten i 2019. 

Informationer fra afdelinger/udvalg. 

Tennis. En hel del unge har tilmeldt sig vintersæsonen. 

Fodbold: Sæsonafslutning for såvel ungdom som seniorer med et par 
hundrede deltagere.  

Badminton: Ungdomsturnering i januar. Der gøres meget for at 
flere ungdomsspillere. 

Billard: Nu 20 medlemmer. Dart-event i kommende weekend med foreløbig 30

Svømning: Oplever medlemstilbagegang. Initiativer er i gang.

sport: Det går fint. 5 hold til on-linestævne.3 nye instruktører.

tor medlemstilgang (13,8 % i oktober). 
Genoptræningstilbud jvf. omdelt bilag. 
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Afdelingernes repræsentation i HB drøftedes. Behov for vedtægtsændring. 

e været hensigten, at Jeannette skulle have fremlagt 
- 

Følgende afdelinger anvender nu Conventus: Tunehallerne, gymnastik, 
håndbold, bridge, billard og karate. Men især CBL mangler, her er det 

den 13. november. 

Finn H følger sidste års praksis. Der er formøde den 19. november for alle 

Lise oplyste, at der nu foreligger et nyt forslag, som vil blive behandlet i 

 

Fodbold: Sæsonafslutning for såvel ungdom som seniorer med et par 

Badminton: Ungdomsturnering i januar. Der gøres meget for at skaffe nye og 

event i kommende weekend med foreløbig 30 

Svømning: Oplever medlemstilbagegang. Initiativer er i gang. 

linestævne.3 nye instruktører. 
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Bridge: Meget konstruktivt medlemsmøde. Der er bridgeskole
måneden. Har deltaget i match, hvor vi ikke 
51 medlemmer. Jørgen skal på
 
Håndbold: Bestyrelsen er blevet forøget til 7.
til symposium. Håndboldens Dag 
Der er etableret håndboldfitness. Tumlinge hver anden lørdag med 50 
tilmeldte børn. 
 
Trim: Der stiles mod deltagelse i Berlin ½
 
Imageudvalg: Lise og Lotte opfordrer afdelingerne til at komme
billeder til næste udgave af Idræ
 
 
Fastelavnsudvalg: Lene annoncerede fastelavnsarrangement til
 afholdelse lørdag den 22. februar.
 
Idrætsfestudvalg: Lotte annoncerede idrætsfest 25. april.
 

15. Næste møder. 
10. december (julemødet).
 

16. Eventuelt. 
a. Dorthe T meddelte deadline for ansøgninger om træner
november. 
 
b. Lise oplyste, at Lions efterlyser 17
2020. 
 
c. Morten Idrætspriser i 2020 som i 2019.
 

17. Godkendelse af referat.
Ikke oplæst. Udsendes skriftligt.
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Bridge: Meget konstruktivt medlemsmøde. Der er bridgeskole
måneden. Har deltaget i match, hvor vi ikke klarede os så godt. Afdelingen har 

Jørgen skal på kursus for at blive klubturneringsleder.

Håndbold: Bestyrelsen er blevet forøget til 7. Fem ungdom
Håndboldens Dag afholdes 11. januar i Hal 

Der er etableret håndboldfitness. Tumlinge hver anden lørdag med 50 

mod deltagelse i Berlin ½-marathon. 

Imageudvalg: Lise og Lotte opfordrer afdelingerne til at komme
billeder til næste udgave af Idrætsmagasinet.  

Fastelavnsudvalg: Lene annoncerede fastelavnsarrangement til
lse lørdag den 22. februar. Annonceres i Klub-Nyt og på plakater.

Idrætsfestudvalg: Lotte annoncerede idrætsfest 25. april. 

10. december (julemødet). 

a. Dorthe T meddelte deadline for ansøgninger om træner-

b. Lise oplyste, at Lions efterlyser 17-25 årige kandidater til udlandsophold i 

c. Morten Idrætspriser i 2020 som i 2019. 

17. Godkendelse af referat. 
dsendes skriftligt. 
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Bridge: Meget konstruktivt medlemsmøde. Der er bridgeskole en gang om 
larede os så godt. Afdelingen har 

kursus for at blive klubturneringsleder. 

ungdomstrænere har været 
afholdes 11. januar i Hal 1 og 3. 

Der er etableret håndboldfitness. Tumlinge hver anden lørdag med 50 

Imageudvalg: Lise og Lotte opfordrer afdelingerne til at komme med nye 

Fastelavnsudvalg: Lene annoncerede fastelavnsarrangement til 
Nyt og på plakater. 

a. Dorthe T meddelte deadline for ansøgninger om træner-/lederkurser  22. 

25 årige kandidater til udlandsophold i 


