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Referat fra bestyrelsesmøde 25. juni 2020 
 

Til stede: Allan, Helle, Linea (gik kl. 19.45), Louise, Nicoline, Anna, Marianne, Lene. 
Afbud: Martin 
Mødet afholdt i logen, Tune-Hallen. 
 

Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlige 
1. Referat fra sidste møde 

3.6.2020 
Internt referat: Blev godkendt uden bemærkninger. 
Lene udarbejder eksternt referat, der rundsendes og lægges på web. 

 
Lene 

2. Velkommen til de nye Kort introduktion til de nye medlemmer vedr. dagsordener, mødeafholdelse, referater 
(interne og eksterne), fortrolighed, arbejdsopgaver, udvalg, opgavekort, 
mødeplanlægning, brug af messenger/mails mv. 
Lene laver oversigt over udvalg og arbejdsgrupper. 
Vi tilstræber, at der lægges bestyrelsesmøder for det næste ½ år på næste møde. 

 
 
 
Lene 
Alle 

3. Konstitueringer • Næstformand: Louise Engbo. 
• Seniorudvalg inkl. festudvalg: Formand: Allan Juncker. Menige medlemmer: 

Nicoline Skjærlund, Anna Jensen samt trænere for alle holdene. Allan indkalder til 
et møde kort efter ferien. 

• Ungdomsudvalg, formand: Linea Meyer. Louise Engbo fortsætter som menigt 
medlem. Louise spørger Ida Wang, om hun vil fortsætte i udvalget. 

• Festudvalget: Nicoline, Clara, Jette.  
• Fastholdelses- og rekrutterings-arbejdsgruppe: Linea, Louise, Nicoline (se også 

nedenfor). 
• Materialeudvalget: Gry Fisker, Alex Engbo. 
• Dommerbord, halvagter mv: Drøftes på næste møde. 

 
 
Allan 
 
Louise 
 
 
Nicoline, Allan 
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• Sponsorudvalg: Lars, Trine og Heidi stopper, men vil gerne overdrage til nye 
medlemmer.  

Opdateringer på hjemmeside, facebook mv. v/ Lene 

Lene 
 
Lene 

4. Trænere i sæson 20/21 
(dem med gult skal have 
træningsdragt og t-shirts v/ 
materialeudvalget) 
 
THH-trænere får træningstøj 
via FHH90. 

• U13-pigerne: HSG91 kommer med 10-12 spillere og 2 trænere mandage i Tune 
hal 2 med mødetid kl. 16.30 og haltid kl. 17.00-18.30. Bestyrelsen bakker op om 
planen. Lene og Louise skriver i Facebook-gruppen, sender mail ud til forældrene 
og melder positivt tilbage til HSG91. HSG91 deltager i Rudersdal Cup 18.-20. 
september, mens Tune regner med deltagelse i vores egen Hedebo-turnering 
samme weekend (Hedeboturneringe er aflyst grundet Corona, red.). 

• Mikroer - U4-6: Ruth, Ida Wang. Lene spørger trænerspire. (Cecilie takkede 
desværre nej, red.) 

• Mikroer - U7-8: Louise – og Helle spørger Noah, der også har været trænerspire. 
(Noah takkede desværre nej, da han selv træner om mandagen, red.) 

• U9: Louise, Sanne, Clara. Louise følger op. 
• U10: Malene, Ida R. Trænerne spørger Elina (der har været trænerspire) og Mike, 

der spiller U17 i Roskilde og træner i Tunes håndboldfitness. (Begge takkede ja, 
red.) 

• Tumlinge: Linea, Rikke, Lene, (Nicoline, Anna inviteres ind i Facebook-gruppen) – 
vi mangler 1-2 trænere. 

• THH - U19D x 2 hold v/ Jonas (kaldet Bongo), Rasmus Chrisander 
• THH - U19P: Frederik Frost 
• THH - U17P: Peter Smith (har efterfølgende opsagt aftalen om at være træner, 

red.), Marc Zøllner 
• DS1: Brian, Flemming 
• HS1: Brian, Mikkel 
• DS2/OG: Ny træner søges! Der skal slås annonce op på Facebook. (Tom Nykjær er 

ny træner for DA/OG) 

Lene, Louise 
 
 
 
 
 
Lene 
Helle 
Louise 
 
 
Lene 
 
 
 
 
 
 
 
Allan, Lene 
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• OB: Stig 
• OG: Nancy 

5. Økonomi  Kontingenter: Opslag om det billige kontingent ved betaling før 31/8 pga. Corona v/ Lene 
Bestyrelsesgodtgørelser: Drøftet. 
Tøjvask: Louise. Der skal laves kontrakt v/ formand/kasserer. 

Lene 
 
Lene/Marianne 

6.  Nominering af Brian Roos til 
Greve Awards 

Film optages 31/8: Nicoline og Anna tager opgaven. Lene giver besked til Christina Lumby, 
Greve Kommune. 
Brian, der må invitere 3 med, har fået besked og er glad for indstillingen og nomineringen. 
Tilmelding af bestyrelsen (link rundsendes). Lene vil gerne lave samlet tilmelding. 

Nicoline, Anna 
 
 
Lene 

7. Opsamlingen på 
generalforsamlingen 

Generalforsamlingen blev afviklet som planlagt. Der var 15 deltagere inkl. bestyrelsen.  
Tak til Gert Mygind for at være dirigent og tak til Lars Haugan for arbejdet i bestyrelsen, 
med halvagter, dommerbord, sponsorudvalget mm. 
Klub-Nyt: Der var en opfordring fra Kirsten Nielsen om, at der gøres mere ud af at skrive 
om især ungdomsholdene i Klub-Nyt. Bestyrelsen vil have fokus på dette i den kommende 
sæson. Dog er vi er lidt kede af de muligheder for layout, der er i Klub-Nyt i TunePosten, 
men da det er et gratis tilbud fra TunePosten til Tune IF, er det svært at stille krav. 

 
 
 
Lene/alle 

8. Sponsorudvalg 20/21 Der mangler fortsat medlemmer til sponsorudvalget. 
 

Alle 

9. Samarbejdsaftaler 20/21 
 

Lene og Martin/Marianne skal have udarbejdet disse snarest muligt. Lene, Martin, 
Marianne 

10. Tøj til trænere i sæson 20/21 Almindelige T-shirts x 2 til alle nuværende trænere. 
Træningsdragter (nuværende model om muligt), parade t-shirt x 1 og almindelige t-shirts 
x 2 til de nye. Lene kontakter materialeudvalget. 
Alle opfordres til at være tilbageholdne med bestillinger, hvis de har tøj i forvejen, 
grundet klubbens færre indtægter. 

 
 
Lene 

11. Team Hedeland Håndbold  Der afholdes møde den 6/7-20 kl. 18.30 i Hedehusene. Lene og Allan deltager fra Tune. Lene, Allan 
12. Rekruttering og fastholdelse - 

arbejdsgruppe 
Arbejdsgruppen består af Linea, Louise og Nicoline.  
Opgaver: 

Linea, Louise, 
Nicoline 
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 • Annoncering af opstart for Tunes hold i den nye sæson så mange steder som 
muligt på de sociale medier og på hjemmesiden.  

• Layoute, printe og hænge plakater op rettet mod mikroerne 
13. Træner-leder-møde efter 

ferien, herunder Den røde 
tråd 

Vi planlægger træner-leder-møde til den 7/9-20. Arbejdsgruppen besluttes på næste 
møde. 
Lene laver opslag på Facebook Ledere + booker lokale. 

Alle 
 
Lene 

14. Sommeraktiviteter i Greve 
Kommune  

Greve Kommune har Corona-pulje til aktiviteter for unge, der afvikles kl. 16-22 i 
sommerferien. Tune Håndbold takker nej. Vi holder sommerferie. 

 

15. HB- og 
hovedgeneralforsamlings-nyt 
 

Martin har deltaget i det sidste HB-møde før ferien den 10/6-20. Fokus var på 
• det nye byggeri for enden af hal 1 til ca. 10 mio. kr. 
• pokalfest 22/8 som erstatning for den aflyste idrætsfest 
• fodbold låner til nyt klubhus inkl. depoter, idet de har 1 mio. kr. selv 
• bridge, cykelmotion og trim mangler deres lokale, som anvendes af 

sygeplejersker pga. Corona-regler 
Hovedgeneralforsamlingen blev afholdt 22/6-20 og beretningen kan læses her: 
https://tune-if.dk/media/6406/tune-if_formandsberetning-2020.pdf 
Martin deltog fra Tune Håndbold. 

 

16. HRØ-repræsentantskabsmøde 
22/6-20 
 

Lene og Frederik deltog i HRØ’s repræsentantskabsmøde 22/6-20 i Idrættens Hus i 
Brøndby. Beretningen kan læses her: 
https://www.haandbold.dk/media/14688/aarsberetning02.pdf 
 

 

17.  Klub-Nyt, frist 19/7 • Medlemmer til sponsorudvalg søges 
• Hedebo-turneringen 
• Rekruttering af nye medlemmer – inkl. træningstider 
• Plakat om mikro-træning v/ Nicoline 
• Tumlinge-opstart 29/8 
• U13-pigerne samtræner med HSG91 og mangler træner 

Lene, Nicoline 
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• Brian x 2 (Håndbolds pokal og Greve Awards) 
• DS2/OG mangler træner 

17. Næste møde 31.8.2020 kl. 19 i Tune-hallen.  
Lene laver dagsorden, bestiller logen og forplejning hos Conrad. 

 
Lene 

18. Eventuelt Intet.  
 
Referent: Lene 


