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Referat fra bestyrelsesmøde 3. marts 2020  
 

Til stede: Allan, Lars, Lene, Louise, Martin 
Afbud: Helle, Linea 
Mødet afholdt hos Martin. 
 
Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 
1. Referat fra sidste møde den 21.1.2020 

v/ Lene 
Referatet godkendt. Eksternt referat udarbejdes, rundsendes og lægges på 
hjemmeside. 

Lene 

2. Økonomi v/ Martin Er regnskab 2019 godkendt af FU: Afleveres til hovedkasserer 14/3. 
Status på kontingenter og lister til træner/holdledere: Martin følger op med HS, OB. 
 
Brugen af Conventus for alle i bestyrelsen fremadrettet:  
Vi prøver at få erfaringer med afkrydsning direkte i Conventus, som gymnastik gør 
det. 

Martin 
Martin 
 
Lene 
 
Lene 

3. Trænersamtaler – hvad skal gøres 
herfra ift. sæson 20/21 

Tumlinge – Lene, Rikke og Linea fortsætter, men mangler ekstra hænder. 
Mikro U4-U7: Samtaler de kommende uger.  
Louise vil fremadrettet helst fokusere på U9’erne. Vi mangler til U7/U8. 
Louise laver oversigt over spillerne fordelt på næste sæson og sende til Lene. 
U8-U9: inkl. ovenstående. 
U10-11: Bliver adskilt i to rene årgange på hver deres banestørrelse. 
U13P – 8 spillere er fortsat U13 
U15P – 4 spillere bliver U15 
Overvej, om der skal laves holdfællesskab. Forældremøde før ungdomsafslutning. 
Vi tjekker regler for dispensation (antal i truppen, antal i kampe). 
Vi lægger en henvendelse i Ledergruppen. 

 
 
 
Louise 
 
 
 
 
Lene 
Martin 
Martin 
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U17P/D – ingen spillere 
U19P/D – indgår i THH 
Frederik bliver U19-træner. Vi arbejder hen mod et træningspas i Tune pr. uge. 
DS kvalrækken – bliver i kval-rækken. Brian og Flemming fortsætter. 
DS2 – det skal besluttes, om vi skal fortsætte med ny træner. 
Allan og Martin tager et møde med DS2/OG truppen. 
HS 3. division – Brian og Mikkel fortsætter. 
HS2 – holder møde i maj (en trup to hold). 
OG 
OB – Stig vil gerne fortsætte, men vi prøver at finde en holdleder. 
Håndboldfitness – Jette og Lars fortsætter. 

 
 
Lene 
 
 
Allan, Martin 
 
Allan 
 
Lars, Martin 

4. Generalforsamling 15/4 kl. 19 i Logen 
(bestyrelsen mødes kl. 18.30) 
v/ Lene 
(udsat pga. Corona) 

Dirigent – Gert Mygind anmodes 
Beretning 
Regnskab 2019/Budget 2020 
Forslag fra medlemmerne  
Valg til bestyrelsen: Louise, Linea, Allan og Helle genopstiller. Lene er ikke på valg. 
Håndboldens pokal 2020 (oversigt medbringes v/ Lene).  

 Hvem skal modtage pokalen? (beslutning er hemmelig) 
 Hvem får graveret? 
 Hvem køber erindringsgave til Charlotte? 

Lene 
Lene/Martin 
Martin 
- 
 
 
 
Martin 
Martin 

5. Holdfællesskabet Team Hedeland 
Håndbold v/ Louise og Lene 

Afløser for Louise til ledergruppen – Allan går ind, men kan ikke tirsdag 10/3 pga. 
kamp. 
Støtte til socialt arrangement for pigerne? – Ja.  
Næste sæson 20/21: Spillere, trænere, holdledere, haltid skal afklares. 

 
 
 
Lene, Allan 

6.  Årets trøjer, frist 1/3 U13P vil gerne trøje x 1 og t-shirts til alle. 
Vi forsøger at få trøjer til alle ifm. påsketuren. Trænerne skal stadig udpege de tre 
modtagere. Louise taler med trænerne. 

 
 
Louise 

7. Klubdag 15/3 v/ Louise og Linea Det er der styr på. Brugsen sponserer igen. Louise, Linea 
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(aflyst pga. Corona) Der er bestilt kampens spiller T-shirts. 
Flere andre hjælper med de øvrige opgaver. 

8. Tøjleverandør fra 2020 v/ Lene Møde med René fra Macron v/ Trine og Lene: Lene præsenterede fra mødet med 
Macron. 
Møde med Sport24 v/ Alex 
Afventer hvad Sport24 vil tilbyde fra Gry og Alex – og følger op 

 
 
 
Allan, Martin 

9. Nyt fra udvalgene Sponsor: Holder møde om fremtid torsdag (5/3) – udsat, red 
Hedebo: Udvalget holder møde 10/3. Vi skal helst have fået en ekstra kort bane før 
Hedebo i september. Lene kontakter Halbestyrelsen. 
Roskilde: Har valgt et år til. 
Ungdom: Nye medlemmer søges.  
Senior:  
Materiale: Alex, Gry og Thomas har løbende opgaver og står for årets trøjer. 
Fastelavn: Meget succesfuldt arrangement med 350 deltagere. 

 
 
Lene 

10. Nyt fra HB v/ Lene Kort mundtligt referat. Skriftligt referat rundsendes. 
Opfordring fra FU om, at Tune sender indstillinger til Greve Awards. 

Lene 
Lene 

11. Tune Musikfestival 2020 v/ Lene 
(aflyst pga. Corona) 

Annoncering efter frivillige, overskuddet fordeles ud fra antal hjælpere fra 
afdelingen. Hvem vil være håndbolds kontaktperson? 
Vi udsender den på Fanklubbens Facebookside. 

 
 
Lene 

12. DGI-priser uddeles på årsmøde 29/4, 
frist 15/3 v/ Lene 
(udsat pga. Corona) 

DGI skriver:  
Hverdagens helte. For os er frivillige i idrætsforeningerne hverdagens helte. Det 
vil vi gerne gøre ekstra meget ud af, og vi kårer derfor ”Årets forening 2020”, 
”Årets Ildsjæl 2020” og ”Ungeprisen 2020”. Kender du en, der fortjener et 
skulderklap? Så send din indstilling inden den 15. marts 2020. 

Lene 

13. Idrætsfesten 25/4 v/ Lene 
(udsat pga. Corona) 

Invitationerne er sendt ud. Bordplan v/ Louise. Louise 

14. Trænerudviklingsdag m/ Brian Roos Vi planlægger at lave en sådan dag i august før niveaustævner. Louise 
15. Næste møde: 30/3 kl. 18:15 hos Louise. Dagsorden v/ Lene. Lene 
 


