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Referat fra bestyrelsesmøde 3. juni 2020 
 

Til stede: Allan, Linea, Lene, Louise, Martin (fra kl. 19.30), Helle (frem til kl. 20.05) 
Afbud: Lars 
Mødet afholdt on-line. 
 
 

Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 
1. Referat fra mødet 13. maj 2020 til 

gennemgås og godkendes v/ Lene 
Internt referat: Godkendt 
Eksternt referat: Godkendt. Lene beder Peter lægge det på hjemmesiden. 

 
Lene 

2. Udendørs træning og opstregning v/ 
Lene 

U10 D/P: Træner mandag 17-19, onsdag 17-18 med hold á 8 spillere + 2 trænere. 
Håndboldfitness: Træner tirsdag og torsdag, nogle gange lørdag formiddag. Der er 
kommet en del nye spillere til, hvilket vi er rigtig glade for. 
HS: Træner tirsdag. 
DS: Afventer, at de må være flere spillere samlet. 
OB: Træner onsdag. 
Der er nu opstregning på græs ved tennis/petanque betalt af Tune IF.  
U10-trænerne har indkøbt net til de to håndboldmål. Regning er sendt til Martin. 

Lene 
 
 
 
 
 
 
Martin 

3. Trænere 20/21 v/ alle U9mix v/ Louise og nye Sanne Plank, der er mor til U13-pigespiller og tidligere 
håndboldmålmand. Der har været afholdt møde mellem Louise, Sanne og Lene, og 
der er en plan for opstart af holdet.  
Sanne skal have træningsdragt og t-shirts, nøgle mv. Louise kontakter 
materialeudvalget. 
Louise har brug for mailadresser fra Conventus, Martin sørger for dette. 
U10 D/P: Ida og Malene vil spørge Elina, der har været trænerspire, om hun har lyst 
til at fortsætte som hjælpetræner. Hvis ja, skal Elina have træningsdragt og t-shirt. 

 
 
Louise 
 
Louise 
Martin 
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Lene kontakter materialeudvalget. 
U13P: 8 spillere fortsætter, 2 ved ikke endnu, 3 stopper. Charlotte har takket nej til 
at træne holdet. Hvem vil tage med til FHH’s U13 Cup? Lene følger op. 
Nyt opslag på Facebook: Lene 
DS2: Der skal lægges opslag på Facebook v/ Allan og Lene 
HS2: Allan afholder møde med de unge – hvor mange er de? 
Samarbejdsaftaler v/ Lene og Martin. 

Lene 
 
Lene 
Lene 
Allan, Lene 
Allan 
Lene, Martin 

4. Håndboldens dag 9.1.2021 v/ Lene Kontaktperson, der tilmelder og modtager mails – hvem vil? 
Linea har posten, Lene videresender invitation til Linea. 
Lene og Allan kan ikke deltage på dagen.  

 
Lene, Linea 

5. Generalforsamling 9.6.2020 Stadig uvist, om vi må være mere end 10 personer og kan mødes i hallen.  
Tilmeldte: 4 fra bestyrelsen + 3 andre (8/6: 14 tilmeldte, red.) 
Beretning: Ny frist 4/6 kl. 20. Martin og Lene gør den færdig og rundsender. 
Regnskab 2019: Martin 
Budget 2020: Martin. 
Pokal til Brian (hemmeligt), erindringsgave Charlotte v/ Martin 
Conrad: Lene 
Bestyrelsen fremadrettet: Nicoline og Anna fra DS1 stiller op, det samme gør 
Marianne Lind, holdleder for U10-holdene.   

Alle 
 
 
 
 
Martin 
Lene 

6.  Økonomi v/ Martin Godtgørelser 19/20: Martin arbejder på at få dem ud. 
SuperBrugsen giver 100.000 kr. til foreningerne i Tune. Der sendes én samlet 
ansøgning fra Tune IF: Martin følger op med Pauli. 

Martin 
 
Martin 

7. Udvalg/arbejdsgrupper v/ alle Hedebo: Arbejder som vanligt, indtil de ved mere om antal, der må samles. 
SparNord giver x kr. som sponsor, og dækker del af udgifter, hvis Hedebo må aflyses. 
Sponsor: Vi mangler nye folk til udvalget. 
Senior: Se ovenfor vedr. trænersituationen. 
Ungdom: Se ovenfor vedr. trænersituationen. 
Roskilde: Aflyst i 2020. 

 
 
 
Alle 
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Spillertøj (Martin, Allan, Lars):  
 Macron har fået nej tak til den kommende sæson 20/21 
 Sport24: Har fremsendt 1-årig kontrakt, som Martin og Lene ser på sammen 

med Alex.  
 Sport24: Der skal købes ind for x kr. før 30/6 ifølge gamle kontrakt. 

Materialeudvalget kontaktes om dette. 
 DS/HS skal have nyt spillertøj (hjemme- og udebanetrøjer), mens der kun 

suppleres på hoodies, som tidligere er sponsoreret af Ekholm.  
 U9’erne skal have nyt spillertøj (sponsor: Frankly Juice). 
 Træningsdragter og t-shirts til træner/ledere 20/21: Ikke afklaret. Kan der 

suppleres af den nuværende model til de nye trænere? Arbejdsgruppen 
taler med materialeudvalget. 

 Træningsdragter, som spillerne kan købe: Materialeudvalget spørges, om de 
vil sætte det i gang, så der kan prøves træningsdragter medio august. 

Materiale:  
 Thomas er stoppet og Lene har svaret tusind tak for hjælpen. 
 Vedr. indkøb af sprit, så anbefaler Alex, at trænerne i øjeblikket køber selv 

og får refunderet pengene. 
 Boldene må ikke afsprittes, kun tørres med vådservietter. 

 
Martin, 
Allan, Lars 
 
Martin, Lene 
 
 
 
 

8. Rekruttering og fastholdelse af spillere 
v/ Lene 

Plakater til ophængning i institutionerne i Tune, Karlslunde, Reerslev og evt. 
Vindinge: Arbejdsgruppe nedsættes v/ Louise, Linea og Frost (Linea spørger Frost). 
Allan printer gerne. 
Hjemmesiden er opdateret – tjek gerne efter! 
Facebook Fanklub: Ny tekst om sæson 20/21 og træningstider skal lægges op: Lene 

 
Louise, 
Linea, Allan 
Lene (Peter) 
Lene 

9. Eventuelt Bestyrelsen mødes til en øl den 9/6 kl. 18.30, uanset om generalforsamlingen bliver 
til noget eller ej. 
Alternativ dato til generalforsamling: 18.8 kl. 19 (bliver ikke nødvendigt, red). 
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Skolerne starter sommerferie 26/6 og bestyrelsen afvikler ferie i følgende uger: 
Louise: 27-28-29-30 
Linea: 28-29-30 
Martin: 30-31-32 
Lene: 31-32-33 
Allan: 30-31-32 
Helle: 29-30-31 

10. Næste møde 9.6.2020 kl. 18.30 – og her fastsættes de næste 1-2 møder inkl. de nye 
bestyrelsesmedlemmer. 

Lene 

 


