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Referat bestyrelsesmøde 21. januar 2020 
 

Til stede: Allan, Helle, Lars, Linea, Lene, Louise, Martin. 
Mødet afholdt i klublokalet, Tune-Hallen. 
 
Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 
1. Referat fra sidste møde til godkendelse 

v/ Lene 
Der er masser af overtrækstrøjer til ungdommen og de er fordelt til holdene.  
Ikke kommet ekstra hænder til UU. Ellers ingen bemærkninger. 
Eksternt referat udarbejdes til hjemmesiden. 

 
 
Lene 

2. Økonomi v/ Martin Regnskab 2019: Regnskabet gennemgået for bestyrelsen. Den sendes nu til kontrol 
og revision. 
Kontingenter 19/20: Vi udsender lister til alle trænerne. 
Medlemstal 18+19 (se mail): Vi er gået lidt tilbage. Det er primært passive 
medlemmer i de ældre årgange, der har været svært at fastholde med det nye 
kontingentbetalingssystem. Måske vi skal overveje tiltag, der bedre får fat i denne 
gruppe. 
Tilskud fra Greve Kommune: Kursus-refusion 3264 kr. 

 
 
 
 
 
Alle 

3. Vil Tune fortsætte i holdfællesskabet i 
20/21? v/ Louise og Lene 

Der sættes en snak op med spillerne 27.1. kl. 18.30 (drengene og pigerne). 
Hvordan rekrutterer vi flere piger? 

Allan + Lene 
Martin 

4. Tune Hallen v/ Lene 15.2.2020: Halfordeling 20/21 - bekræftelse af nuværende lokale-bookninger. 
Lene bekræfter at vi ønsker samme tider. 
15.2.2020: Ansøgning til Reklamefonden. Lene laver ansøgning. 
25.4.2020: U10 DM-stævne v/ Greve Håndbold i hal 2+3 samtidig med 
Tumlingeafslutning – trænerne forsøger at finde en løsning på dette. 
12.5.2020: Hoved-GF i Selskabslokalet: Flemming er orienteret. 
Rydning af depoter ved billard – er klaret. Ting er flyttet til skab i boldrummet. 

 
Lene 
Lene 
 
Linea, Lene 
 
 



     
         TUNE IF HÅNDBOLD               
                                  Seriøs håndbold – for sjov 

 
 
 

Hal 1-gulvet lakeres i sommerferien  
5. HRØ v/ Allan + Lene 

 Opdateret liste over banetider i 
perioden 2.1.2020 til 5.4.2020  

 Halbestilling til 2020-21 
 Datoer for puljekampe 
 Foreningsmøder 30/1 og 2/3 

 
 
 
Vil vi lægge billet ind på stævner, fx 19/4 eller 3/5: Vi kan overvejer 19/4, men der 
er ikke ledige hænder til 3/5. 
Nogen, der vil med til et møde i HRØ 30/1? Lene & Louise tager med. 

 
 
 
 
 
Lene, Louise 

6.  Håndbold-generalforsamling 15/4  
 
Annoncering i Klub-Nyt 22/1 + 20/2 + 
2/4 

Hvem genopstiller til bestyrelsen og diverse poster:  
Louise og Lars overvejer situationen. 
Linea, Allan, Helle genopstiller.  
Martin overvejer også, men tilbyder at blive som regnskabsansvarlig. 
Lene er ikke på valg i 2020. 

 

7. Midtvejs-trænersamtaler (se mail med 
liste) v/ Lene 

Der har været samtale med U13P-trænerne v/ Martin og Lene. 
Øvrige skal planlægges snarest. 

Lene, Martin, 
Louise, Allan 

8. Årets priser (se mail) v/ Lene + Martin Ny deadline er 21/2.  Martin, Lene 
9. Nyt fra udvalgene Hedebo:  

 Hjælperarrangement 20/1 og første møde mod 2021 den 3/3-20 
Roskilde-udvalget: Har meldt sig på banen endnu et år. 
Materiale:  

 FHH’s aftale om træningsdragter, spillerne selv kan købe – skal overvejes 
som en indgåelse af tøjsponsoraftalen. Skal det leveres med tryk? 

 Årets trøjer – Alex får tilbud fra leverandørerne (Frost Solution / 
ProfilTryk). Der er to trøjer til Håndboldfitness. Lene kontakter dem. 

 Det blev besluttet at give høj kilometertakst for kørsel efter materialer. 
Martin taler med materialeudvalget. 

Sponsor:  
 Valg af ny tøjleverandør: Sponsorudvalget indhenter tilbud fra flere 

 
 
 
 
Lars/ 
sponsorudvalget 
 
Lene  
 
Martin 
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leverandører. Bestyrelsen tager den endelige beslutning ud fra en 
indstilling fra sponsorudvalget. 

 Der skal findes et nyt sponsorudvalg, der kigger på sponsorkontrakter for 
2020/21 og frem. 

 Kampagne i gangsættes for at finde nye medlemmer. 
Ungdom:  

 Klubdag 15/3 
 Ungdomsafslutning 19/20 – dato bliver fundet 
 Er der brug for flere hænder i udvalget? 
 Trænerudviklingsdag ved Brian 

Senior:  
 Afslutningsfest 28/3 (Jette er gået med i udvalget sammen med Clara og 

Nikoline) 

 
 
 
 
 
 
UU 
Bestyrelsen 
Alle 
Louise 

10. Håndboldens dag v/ Martin Evaluering og stillingtagen til 9. januar 2021: Vi gentager 9/1-2021. Der var 
enighed om, at det var en hyggelig dag, den kan dog kortes af til 2 – 2½ time. 

Bestyrelsen 

11. Status på ungdomsholdene: 
 

Tumlinge Trille Trolle: Fortsat tilgang og nu ½ kontingent 
Mikro U4-6: Medlemsliste for alle 
Mikro U6-8 (mandag/onsdag):  

 Trænerspire x 1 (Noah) deltager. 
 Drøftelse vedr. de drenge, der har svært ved at fastholde fokus + en 

forælder 
 Gode træningspas onsdage 

U9D, U9P, U9mix:  
 Trænerspirer x 2 (Elina & Cecilie) 
 Trænersamtaler 

U13P:  
 Møde mellem trænerne og Martin/Lene 6.1.2020: Trænersituationen for 

Linea, Lene 
Martin 
 
 
Lene 
 
 
 
 
Louise, Martin 
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næste sæson er ikke afklaret. Der er en del U13P og ca. 4-5 U15P. 
U17P: Lene har talt med Frederik og følger op 
U17D: Himmelev følger op med Jonas 

 
Lene 

12. Status på seniorholdene: 
 

HS kval. rækken: Allan tager en snak med Brian og assistenterne. 
HS serie 2: Afklare, om der bliver et hold. 
DS kval. rækken: se under HS. 
DS2: Allan Theland stopper med udgangen af sæsonen. Holdet ønsker ny træner – 
drøftelse og handlingsplan. Er der et reelt DS2 hold (spillere under 32). 
OG: Der skal være en samtale med Allan Theland vedr. fordelingen af spillere 
imellem de to hold. 
OB: Skriftlig høring om brug af ulovlig spiller. 
Håndbold-fitness: Ønsker sig årets spiller-trøjer x 2 – se ovenfor. 

Allan 
 
 
 
 
Allan, Lene 
 
Martin 

13. Hjemmesiden: Nyt layout og revision 
ift. struktur v/ Lene 

Vi lader det foreløbigt ligge. Peter Johnsen opdaterer løbende ændringer.  

14. Halvagter v/ Lars Der blev styr på de fleste. Lars 
15. Nyt fra HB 15/1 v/ Lene  Referat rundsendes. Lene 
16. Klub-Nyt, frist 2/2 v/ Lene Emner: Generalforsamling 15/4, Håndboldens dag inkl. billeder Lene, Martin 
17. Eventuelt Kommunikation vedr. håndboldregler (specielt de nye). Martin skriver opslag i 

Fanklub-gruppen på Facebook. 
Martin 

18. Næste møde 2/3-2020 – kl. 19 hos Martin (uden spisning).  
Lene er til HB 2/3, og har derfor foreslået 3/3 kl. 19: Alle har sagt ok undtagen 
Helle, der mangler vagtplan. 

 

 


