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Referat fra bestyrelsesmøde 30. marts 2020 
 

Til stede: Allan, Linea, Lene, Louise, Martin, Lars. 
Afbud: Helle 
Referent: Martin/Lene 
Mødet afholdt over Skype 
 
 
Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 
1. Generalforsamling Vi rykker til slutningen af maj (udsat pga. Corona). Lene orienterer FU og 

medlemmerne. 
Lene 

2. Trænerlønninger under Corona Martin taler med Brian vedr. de indeværende måneder. 
Martin har udsendt skema for kørsel til Allan, afventer at få det retur. 

Martin 

3. Anden økonomi Martin skriver ud vedr. tilbagebetaling af indbetalinger til seniorafslutning. 
Vi tilbagebetaler indbetalinger for påsketuren. 
Der vil ikke ske kompensationer for indbetalte kontingenter. Dette er en fælles 
beslutning fra Tune IF med baggrund i anbefalinger fra DGI og DIF. 

Martin 

4. Ny trøjeleverandør Vedr. Macron: Udfordringer er, at sponsorkonceptet er meget anderledes og at vi 
ikke har fået undersøgt, om det nye koncept kan være attraktivt for vores 
nuværende leverandører.  
Lars, Trine og Heidi i det nuværende sponsorudvalg vil gerne hjælpe til, men de vil 
ikke stå for det. Vi skal også tænke på, at vores sponsorer også kan være hårdt ramt 
af Corona-krisen. 
Kan vi lave en 1-årig aftale med Hummel/Sport24 for udvalgte hold, der især har 
brug for nyt tøj, for så at afvente, at vi kan introducere et nyt koncept fra sæson 
21/22? 

Martin, 
Allan, Lars 
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SuperBrugsen spørges vedr. DS1 (ude- og hjemmebane), Pattegrise vedr. HS1 (ude- 
og hjemmebane), Frankly Juice tilbyder sponsorat til de nye U9’ere - TAK.  
Lars, Allan og Martin arbejder videre via mail-gruppe. 

5. Trænere 2020/21 Udfordringer med U5 – U8 samt U13 pigerne. 
Der er brug for min. 2 nye til U5-U8, der kan supplere Ruth og Ida. 
Nye U9’ere træner x 1 ugentligt. Der skal findes træner og Lene taler med tidligere 
træner, om hun vil være den ene af to (svaret var desværre et nej).  
Martin følger op med navnene på forældrene, der blev diskuteret ved sidste møde.  
Lene lægger opslag på Fanklubbens facebookside og lægger den også på ”Klub søger 
træner, træner søger klub”-siden. 
Vedr. U13P: Der er ikke begrænsninger på 1. års dispensationsspillere. Det kræver 
noget særligt at få lov at bruge 2. års. Der må spilles med 3 dispensationsspillere. Vi 
prøver at få afholdt forældremøde på denne side af sommerferien. Lene taler med 
trænere og skriver ud i gruppen. 

 
 
Lene 
 
Martin 
Lene 
 
 
 
Lene 

6.  DS / OG Allan J. har talt lidt med spillere fra begge grupper uden at få et klart billede af, hvad 
det generelle ønske er.  
Skal der skrives ud til den fælles OG/DS-gruppe? Allan ringer til Allan Theland og 
skriver til Nancy. 

Allan 

7. HS2 Vi mangler en melding fra de sidste spillere og vi skal også prøve at finde en ny 
træner / holdleder, der kan deltage i seniortræningen i samarbejde med Brian Roos 
og tage med ud til kampe. 

Allan 

8. U19P Frederik Frost bliver træner for holdet. Der er primært spillere fra FHH og Tune, så vi 
håber på træningspas i Tune (og Hedehusene). Lene arbejder med kabalen omkring 
træningstidspunkter. 

Lene 

9. Roskilde Festival 2020  
(aflyst pga. Corona) 

Der er stadig planer om at de afvikler festivalen. Vi holder os orienteret via udvalget.  

10. Næste møde 15/4 kl. 19:00 over Skype/Teams. Martin/Allan 
 


