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Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 12. august 2019  
 

Til stede: Allan, Lars, Lene, Louise, Linea, Helle, Martin 
Mødet afholdt i Klublokalet, Tune Hallen 
 
 
Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 
1. Godkendelse af referat fra 27/5-2019 Niveaustævne er clearet med hallen. Afventer HRØ. 

U17P holder træningsweekend i Tune 17.-18. august. 
DS2/OG træner bliver Allan Theland. 
 

 

2. Økonomi Festivalen vurderes at ligge imellem 75-80.000 kr., men endelig 
opgørelse er ikke lavet endnu. 
Pt. er beholdning ca. 500.000 kr. ekskl. Hedebo-indbetalinger. 
Kontingenter er opdateret i Conventus v/ Martin. 
Halvårsrevision start september v/ Martin og Lene.  
Indtægt på 4500 kr./år fra ny reklame i hallen, der har valgt 
håndbold som modtager af de 75 % af indbetalingen. 

 

3. Samarbejdsaftaler Der mangler stadig nogle få (Tumlinge, Ida Wang, Brian Roos, 
Allan Theland). 
 

Martin, Lene 

4. Trænerkabalen Der er udfordring med rigtig mange spillere til den kombinerede 
U8/U9-træning onsdag. 
Det er ved at falde på plads. 

Lene, Louise 

5. THH – holdfællesskab Det er ikke helt på plads med overblik over spillerantal. Der er lidt 
udfordringer med trænerkabalen på pige-siden. Virker til at 

Lene, Louise 
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fungere godt på drengesiden. 
Der er lidt uafklaret med opstartsstævne for pigerne, da den 
ligger oven i Hedebo. 
THH startede op med beachstævne (3 pigehold, 1 drengehold) i 
Køge. 

6. Træner-leder møde Mandag d. 2/9 kl. 19:00. 
Forplejning + begivenhed FB 
Dagsorden 

 
Lene 
Lene + Martin 

7. Niveaustævner Linea + Lars sørger for dommerbordspåsætning, hvis vi får kampe 
i Tune Hallen 31/8-1/9 

Lars + Linea 

8. Materialeudvalg Ungdomshold skal lige tjekke status og mængder til U9 v/ Helle. 
Der er noget ekstra til seniorholdene. Vi laver løbende 
udskiftning. Der er også noget i restordre. 
Nyt tøj til OG-DS2, da der er ny sponsor. Der skal indmeldes 
størrelser til materialeudvalget. 
Alle skal have parade T-shirt og trænings t-shirts efter behov (1 
parade, 2 trænings). 
Bestyrelseshoodie til Helle, Linea, Allan og Louise.  
Hoodie til Tom. 
Sponsorudvalgspolo t-shirts. 

Helle 
 
 
 
 
 
Tilbagemelding til 
materialeudvalget: 
Martin (Lars) 

9. Håndboldfitness Oldboys er inviteret til en test d. 20/8. Der er opstart 27/8. 
Der er blevet bestilt specielle five-a-side seniorbolde. 
Der er en projektmedarbejder fra DHF, der deltager i denne. 

Lars 

10. Tune Musikfestival Lysten er der. Vi melder positivt tilbage og anmoder om et par 
måneder til at få et udvalg op at stå. (efterfølgende ændret til 
Tune IF-tilsagn, red.) 

Lene => Jette / Dorthe 

11. Hedebo 20.-22.9 God tilslutning. Der er ved at være fyldt op.  
12. Tilmelding til turnering Vinduet for ændringer meldes ud på FB (ledergruppen). Det er Allan (Lene) 
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formentlig d. 21-22 september. 
13. Lykkeliga Lene har spurgt ud i bestyrelses-FB-gruppen, om vi skal arbejde 

på Lykkeliga indenfor Team Hedeland Håndbold. Bestyrelsen er 
positive, og Lene følger op overfor Jeanette, der har taget 
initiativet, og de to andre klubber i THH. Vi vil prøve at se, om vi 
kan få det i gang. 

Lene 

14. Idræt i natten Fredag d. 13. september.  
Evt. håndbold fitness. Lisa og Clara høres samt Frost. 
Louise kan ikke deltage i år. 

Lene (Lars) 

15. Eventuelt Martin anmodede om faste retningslinier for gaver til diverse 
fødselsdage, jubilæer, bryllupper mm. 
Tages op igen på næste møde. 

 

    
 
Næste møde mandag d. 30. september kl. 19 hos Martin, Odinsvej 5. 


