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Referat fra Generalforsamling i Tune Håndbold 

den 9. juni 2020 

 

1) Valg af dirigent  

Gert Mygind blev valgt som dirigent. Gert konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne. Ingen indvendinger. 
 

2) Valg af to stemmetællere  

Grundet det spinkle fremmøde, blev Gert ligeledes valgt som enlig 
stemmetæller. 
 

3) Beretning  

Formand Lene Barslund holdt den samlede beretning fra både bestyrelse og 
udvalg (her vedhæftede). 
 

4) Regnskabet for regnskabsåret 1/1 – 31/12 2019 

Kasserer Martin Østberg gennemgik regnskabet for 2019: Indtægter kr. 
494.234,16. Udgifter kr. 420.632,02. Årets driftsresultat er derfor et overskud 
på kr. 73.602,14, efter at der er henlagt 20.000 kr. til jubilæumsstævne for 
Hedebo og 10.000 kr. til forbedring af boden til Roskilde Festivalen. 
Egenkapitalen er pr. 31.12.2019 på kr. 593.510,52. Dette betyder, at vi er i 
stand til at gennemgå 2020, selvom det kan blive et svært år uden indtægter 
fra Roskilde Festivalen og stadig lidt tvivlsomt vedr., hvor meget vi kan tjene 
til Hedebo-stævnet. 

Budget 2020 er udarbejdet i starten af året og derfor ikke særlig brugbart 
længere. Den nye bestyrelse bør, når vi kender forudsætningerne for 
afviklingen af Hedebo-turneringen, udarbejde et arbejdsbudget for 2020.  
 

5) Indkomne forslag  

Der var ikke indkommet forslag. 
 

6) Beslutning om antal medlemmer i afdelingsbestyrelsen  
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Bestyrelsen foreslår 7 medlemmer som tidligere og 2 suppleanter. 
Forslaget blev vedtaget. 
 

7) Valg  

a1. Kasserer (lige år). Marianne Lind blev valgt, da Martin Østberg havde valgt 
ikke at genopstille. 

b. Medlemmer til afdelingsbestyrelsen: 

1. Louise Engbo genopstiller – GENVALGT 

2. Allan Juncker genopstiller – GENVALGT 

3. Linea Meyer stiller op – GENVALGT 

4. Nicoline Skjærlund stiller op – VALGT 

5. Anna Jensen stiller op – VALGT 
 

c. Medlem og suppleant til hovedbestyrelsen (håndbold i lige år)  

Lene Barslund genopstiller - GENVALGT og Louise Engbo stiller op som 
suppleant - VALGT. 
 

d. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen (2 suppleanter)  

1. Helle Bjerre genopstiller – GENVALGT 

2. Martin Østberg stiller op – VALGT 
 

e. Revisor  

Susanne Vintermark genopstiller – GENVALGT. 
 

f. Revisorsuppleant  

Rikke Friis genopstiller - GENVALGT. 
 

g. Lene Barslund gennemgik håndboldens udvalg med medlemmer for 
sæsonen 2019/20. Seniorudvalg, ungdomsudvalg, sponsorudvalg, 
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materialeudvalg, Roskilde Festival-udvalg, Hedebo-udvalg, fastelavnsudvalg, 
Håndboldens dag-udvalg. 

Det blev besluttet at vælge Martin Østberg som regnskabsfører til at assistere 
kassereren med betalinger, bogføring og kontingentopkrævninger. 

8. Eventuelt 

• Uddeling af håndboldens pokal v/ Lene Barslund: STORT TILLYKKE til 
træner Brian Roos med pokalen, der gives for hans store indsats I Tune 
Håndbold og for de flotte resultater med både HS1 og DS1. Charlotte Bonde 
Mygind modtager erindringsgave som sidste års modtager af håndbolds pokal. 

• Lene takkede det afgående bestyrelsesmedlem Lars Haugan for hans 
store arbejde i de forløbne år. Lars har udover at sidde i bestyrelsen, arbejdet 
i sponsorudvalget og har stået for dommerbord, halvagtslister mm. 

• Dorthe Toftebjerg opfordrede bestyrelsen til at gøre mere for at få flere 
med til generalforsamlingen. Kirsten bemærkede, at det ud fra hendes erfaring 
er et tegn på, at tingene går godt, når der kun kommer få til 
generalforsamlingen, idet hun har oplevet, at folk nok skal møde folk op, hvis 
der er krise eller problemer (Corona-krisen må være undtagelsen!). 

 
 Der var en opfordring fra Kirsten om, at vi i bestyrelsen gør mere ud af at 
informere om hold, stillinger mm. Hun oplever, at indlæggene i Klub-Nyt 
(TunePosten) ikke er særlig omfattende og savner det gamle Klub-Nyt med 
flere indlæg, især om ungdomsholdene.  

 

Der var 15 personer til stede ved generalforsamlingen.  

 

Gert Mygind takkede af for god ro og orden. 

 

 

 

__________________________ ________________________ 

Dirigent: Gert Mygind Formand: Lene Barslund 


