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Referat bestyrelsesmøde 30. september 2019  
 

Til stede: Lars, Lene, Louise, Martin, Helle 
Afbud: Allan, Linea 
Mødet afholdt hos Martin. 
 
 
Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 
1. Referat fra sidste møde 12. august 2019 (Lene) Punkter, der skal følges op på er med i den nye dagsorden. 

Eksternt referat v/ Lene. 
 
Lene 

2. Økonomi, herunder halvårsregnskab 2019 (Martin) Halvårsregnskab giver et underskud 68.000 kr.  
Festivalen er ikke gjort endeligt op, vi afventer sidste opgørelse fra 
Roskilde Festivalen.  
Hedebo har haft rigtig god tilslutning, der mangler dog stadig en del 
betalinger.  
Der er stadig efterslæb på kontingentudbetalinger fra seniorerne. 

 

3. Klubdag 3. november (Louise) Tilrettelæggelse af klubdagen blev gennemgået og opgaver 
diskuteret. Vi prøver at finde et nyt medlem til ungdomsudvalget. 
Der laves opslag i U9 gruppen. 

 
 
Helle 

4. Samarbejdsaftaler, status (Louise, Martin, Lene, Allan) Der mangler til/fra Ida Wang, Allan T, Michelle og underskreven fra 
Brian. 

Martin 

5. Haltider: 
Finn Hansen, FU er ny ansvarlig for dialogmøderne om 
haltider i alle 3 haller. 

Selskabslokalet torsdage: CBL benytter lokalet frem til 19.45 (aftale 
mellem Lotte og Lene. Flemming er spurgt). 
Tumlinge hver anden lørdag: Trænerteamet ønsker ændring til start 
9.45 og slut 10.45 (Lene) og dette blev besluttet. 
 

 
 
Lene 
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6.  Kurser:  

Til beslutning:  
U9-trænerne ønsker at deltage i håndboldsymposium den 
1.-2. november i Kolding. Pris: 1650 kr. x 3 samt kørsel lav 
takst + brobizz. 
Til info:  
Tilskud til kurser hos Greve Kommune: Nye retningslinjer, 
herunder at der ikke mere kan søges til transport (se link i 
mail). Lene har søgt vedr. dette års kurser frem til 
31.10.2019. Afventer svar (ny hjemmeside….) 

 
 
Det besluttes at vi sender dem afsted og hører i ledergruppen om 
andre vil med. 
 
 
Lene søger for den nye periode. 

 
Lene 
 
 
 
 
Lene 

7. Nyt fra udvalgene: Hedebo: Vel overstået med få bemærkninger. Næste år skal der 
være styr på lyset på Lunden. 
Roskilde: Er gennemgået under økonomi. 
Materiale: Trænertøj undervejs samt spilletøj til DS2. Vi har 
udfordringer med skabsplads. Stor ros for ryddeligheden i 
håndboldrummet.  
Ungdom: Er gennemgået under klubdag. 
Senior: Allan havde afbud. 

 

8. Tune Musikfestival 2020: Vil vi være med? (Lene) Vi er forbeholdne og tror, at mange hellere vil deltage end at være 
medhjælpere, derfor tror vi ikke, at vi kan samle tilstrækkeligt med 
personer midt om sommeren. 

Lene 

9. Status vedr. kortbaner – og behovet for flere (Linea) Vi afventer lige. Vi mener selv i klubben,, at kortbane kun skal være 
for U8 og U9 men ikke for U11. Det er et ønske om at få en 3-meter- 
streg også på det andet målfelt. 

Lene 

10. Nyt fra HB (Martin) Det er besluttet at gå videre med at ansøge om byggetilladelse til 
udbygning af CBL med et lånebeløb på kr. 10 mio.  

 

11. Trænere 2020-21 Vi har nogle trænerteams, hvor vi skal finde afløsere. Hvem har vi 
som bud. 

Alle 
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12. Gavebeløb Der besluttes et fast beløb til gaver ved diverse lejligheder. Beløbet 

sættes til 400 kr. 
Dette skal kommunikeres ud. 

 
 
Lene 

13. Status på ungdomsholdene: 
 

Tumlinge Trille Trolle: Rigtig god tilmelding. T-shirts er uddelt til alle 
de første, der har meldt sig. 
Mikro U4-6: Ruths ende har kun en lille gruppe, men der lånes lidt 
U6’ere. Der er brug for flere ”blå” bolde. Der tages fat i 
materialeudvalget. 
Mikro U6-8 (mandag/onsdag): Der er over 20 deltagere. 
U9D, U9P, U9mix: God gang i holdene. Flot indsats ved Hedebo. 
U13P: En god gruppe på ca. 14-15 stykker. 
U17P: Desværre kun få Tune-spillere. 
U17D: Der er tre Tune-spillere. Der er tilstrækkelig med spillere ca. 
16-18 stykker. Vandt første kamp. 

 
 
 
Louise 

14. Status på seniorholdene: 
 

HS kval. rækken: Tilgang af flere spillere. 
HS serie 2: Lige i underkanten, og kan blive udfordret på antal. 
DS kval. rækken: Tilgang med nogle gamle kendinge, som 
forhåbentlig melder sig ind. 
DS2: Allan har udmeldt fordelingen mellem DS2 og OG. Tilstrækkelig 
til 2 hold, men der er lidt problemer med skader. 
OG: Har spillet første kamp. 
OB: Lidt for få, så det trækker lidt på pumperne. 

 

15. Næste møde: 11. november 2019 kl. 19 hos Lene, 
Lundegårdshegnet 86. 

  

 


