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Referat	fra	bestyrelsesmøde	31.	august	2020	
 

Til stede: Allan, Anna, Nicoline, Marianne, Helle, Linea, Lene, Louise, Martin 
Mødet afholdt i Logen, Tune-Hallen 
 
Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 
1. Godkendelse af referat fra 

bestyrelsesmøde 25.6.2020 
Internt referat: Referat godkendt. 
Eksternt referat: Referat godkendt og lægges på Facebook Ledere i Tune Håndbold 
med enkelte redigeringer. 
 

 
 
Lene 

2. Drøftelse af godtgørelser til 
bestyrelsesmedlemmer (2. 
behandling), samt trænere, holdledere 
og udvalgsmedlemmer (1. behandling) 

Oplæg fremlægges på mødet. 
 
Beslutning:  

• Aktive frivillige, der selv spiller håndbold/med spillende barn betaler deres 
eget/barnets kontingent ind og får godtgørelse retur i april. 

• Passive frivillige betaler ikke de 250 kr. ind, og får godtgørelse i april, 
fratrukket de 250 kr. 

• Der oprettes en gruppe (frivillig i Tune IF), hvor disse kan registrere sig i 
Conventus uden betaling er nødvendig. 

• Udvalg (Lene, Marianne) arbejder videre med samarbejdskontrakter til 
træner-leder-mødet 7/9 efter nuværende ordning (fra 18/19). 

• Der udbetales 1500 kr. i godtgørelse til bestyrelsen for 2020/2021 til april. 
• Endelig ny ordning gældende for alle frivillige i Tune Håndbold forelægges 

generalforsamlingen i 2021. 

Marianne, Lene 
 
 
 
 
Martin 
 
 
Marianne 
 
Marianne, Lene 
Martin 
 
Marianne, Lene 
 

3. Hal-vagter 2020 Louise starter på listen over halvagter, der skal bruges fra kampe går i gang.  Louise 
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Der er opfordring på at beskrive opgaven og få flere med i puljen af halvagter. 
Noget af det står i den oprindelige udgave. 
 

4. Dommerbordsvagter 3. division/kval-
række/andre kampe 

Jette og Lars Haugan har tidligere stået for alle kval.kampe. De vil gerne fortsætte 
med kval og 3. division i 20/21, men har brug for hjælp på bestemte datoer, som 
kampprogrammet ser ud lige nu. Vi forsøger at oprette en FB-gruppe med 
potentielle kandidater, så vi kan udvide kredsen. Lene snakker med Jette og Lars. 
 
Ungdomshold passer selv dommerbordet. De skal huskes på det af ungdoms-
formand (Linea), evt. via Conventus-mail (Marianne). 
OG/OB passer selv. 
Martin forbereder et dommerbordskursus for interesserede. 
 

 
 
 
Lene 
 
Linea, Marianne 
 
 
Martin 

5. Tilmeldinger til turnering 2020/21 + 
pokalturnering 

Nogle beslutninger afventer deltagelse i niveaustævner (der blev aflyst gr. Corona, 
red.) 
Hvem har ansvaret for alle tilmeldinger?  

• Ungdomsholdene henvender sig til Allan.  
• Oldies + DS2 har Max tilmeldt. 
• Mikrostævner: Allan skriver til HRØ og forhører sig om deres planer ift. 

Covid (de vil planlægge med udgangspunkt i de aktuelle retningslinjer, 
red.). 

Klubdage, hvordan tackler vi Corona-reglerne?  
• Vi bruger DHF’s retningslinjer og planlægger ud fra disse, hvordan vi 

afvikler stævnerne Corona-sikkert. 
 

 
 
Allan, Max 
 
Allan 
 
 
 
 
Ungdomsudvalg, 
Corona-udvalg 

6.  Retningslinjer for tilskud til 
stævnedeltagelse/andre typer af 
tilskud 

Opsamling på tidligere beslutninger: 
• Alle hold får holdgebyr dækket.  
• Deltagertilskud vurderes ud fra destination. 

Bestyrelsen 
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7. Håndoffice i kombination med 

kontingent-indbetaling (Henrik 
Jørgensen/Marianne Lind) 

Håndoffice indeholder både spillere, der har og IKKE har betalt kontingent, hvilket 
betyder, at alle spillere kan trækkes ind på holdkortet, når det udfyldes før kamp 
eller efter, at træner har benyttet ”fiktiv spiller”. Hvad gør vi? 
Beslutning:  
Bestyrelsen ønsker ikke, at der anvendes spillere, der ikke har betalt kontingent! 
Trænerne orienteres om dette på mødet 7/9, ligesom spillerne gøres opmærksom 
på det via træner og Facebook. 
Vi kontakter HRØ for at høre, om de kan gøre noget? 

 
 
 
 
Marianne, Lene 
 
 
Allan, Lene 

8. Skoleprojektet mellem Tune Skole og 
Tune IF 

Lene Hansen deltager fra håndbold, men mangler makkere? Hvad gør vi?  
• Peter Mygind er spurgt, men har endnu ikke besluttet sig.  
• Lene Hansen har selv lavet opslag på Facebook Tune IF Håndbold og Lene 

B har svaret hende dér. 
• Mail sendt til nogle af vores unge træner, der er i gang med uddannelse, 

og derfor nogle gange har mulighed for at hjælpe 
 

Lene har på opfordring fra Jette snakket med Pauli og Lene Hansen vedr. at få 
Håndboldkaravanen ud til Skoleprojektet. Begge synes, at ideen er god, så vi 
arbejder videre med det. Lene B kontakter Tune Skole (udskudt pga. Corona, red.) 
 

 
 
 
 
Anna, Lene 
 
 
 
 
Lene 

9. Ansøgninger om økonomisk støtte 1) HS1 Har ansøgt om dækning af kørselsudgifter til de lange ture. Skal dette 
kobles med kontingentindbetalingerne? 
Beslutning: Der savnes kontingentindbetalinger, så der tages stilling til 
dette, når dette er klaret. 

2) U11’erne: ansøger om musikanlæg.  
Beslutning: Alle holdene høres, så vi kan få glæde af storkøb. 

3) U11’erne spørger, om de kan få dækket hele eller dele af deres udgifter til 
en træningssamling i Tune-Hallen i Hedebo-weekenden?  

 
 
Marianne 
 
 
Lene 
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Beslutning: Samme beløb (150 kr./deltager) som U13P fik til U13 Cup 
(træningsweekend aflyst pga. Corona, red.). 
 

Marianne 

10. Træner-leder-møde 7/9 kl. 19.15 i 
Logen 

Planlægningsgruppe: Lene, Martin, Marianne, Anna og Nicoline. 
Bestilling af forplejning: Vand, kaffe, kage. Lene Bestiller 
 
Udkast til dagsorden: 

- Velkommen til gamle og nye trænere + holdledere + TrænerABC (er sendt 
ud til alle nye trænere/holdledere via Facebook Ledere) 

- Alle spørgsmål er velkomne og ingen spørgsmål er dumme! 
- Den nye bestyrelse og konstitueringer/opgavefordeling/planer for Tune 

Håndbold 2020/21 
- Ungdomsudvalget mangler især praktiske grise 
- Nyt fra det enkelte hold og præsentation af trænerne 
- Snak ved bordene om ønsker til materialer/andet + opsamling (vi tager 

boomblastere op her) 
- Samarbejdskontrakter, herunder træner-tøj + trænersamtaler 
- Håndoffice, kontingenter, brug af fiktive spillere, ingen må spille kamp 

uden at have betalt kontingent 
- Covid-19-retningslinjer fra DHF – hvordan går det i hverdagen? 
- Conventus: Kommunikation via 1) mail 2) Facebook Ledere 
- Turneringsstart, niveaustævner, pokalturnering 
- Spillerdragter – mindre indtjening grundet at Hedebo og Roskilde aflyst 
- Kurser: Tilmelding via Allan 
- Den røde tråd 12/9 v/ Brian (Allan spørger Brian) 
- Afrunding, spørgsmål, næste møde 

 

11. Konstitueringer og opgaver  
- medbring venligst de 

Opgavefordeling, herunder kontaktpersoner til udvalg, OK Benzin. 
Beslutning: Lene arbejder videre med lister og oplæg. 

 
Lene 
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opgavekort, I har derhjemme 
 

12. Nyt fra udvalg Materiale: Spillersæt ude/hjemme til HS1 og DS1 ligger klar i skabene. Stor tak til 
Alex og Gry. 
Sponsor: Ingen har meldt sig. Vi får lavet en video v/ det gamle udvalg. 
Hedebo: Aflyst pga. Covid. 
Roskilde: Aflyst pga. Covid. 
Senior:  
OG/DS2: Allan har deltaget i møde om OG/DS2. Der mangler en keeper. Charlotte 
vil gerne stå for træningerne om onsdagen, men ikke til kampe, da hun gerne vil 
spille selv. En træner udefra spørges v/ Allan. Bestyrelsen drøftede den 
økonomiske ramme for denne træner. 
OB: Intet nyt 
HS1: Der er kommet nye spillere til. Kun 2 kontingenter betalt. Vi rykker dem IGEN! 
DS1: Efter aftale med Brian, fortsætter Ove med tilbud om fysisk træning i 
selskabslokalet om tirsdagen (ændret til torsdage, red.). Husk samarbejdsaftale. 
Ungdom: 
Tumlinge startet op 29/8 med 31 deltagende børn. Der lukkes ved 45 grundet 
Covid-restriktioner med max 100 personer. 
Mikro: Første mikrotræning 24/8. Peter Mygind er med som træner for de ældste 
mikro’er sammen med Louise. Ruth og Ida har de yngste. Gustav har sagt til at 
være hjælpetræner. 
U9’erne er i gang, lidt få spillere. Clara og Sanne er godt i gang.  
U10/11 har mistet nogle stykker, men også fået nogle nye. Der er nu 2 trænere og 
4 hjælpetrænere til de to hold. 
U13-piger er stadig 10 spillere, heraf 4 på dispensation (første års U15). Når alle 4 
skal spille kampe, vil holdet blive taberdømt uanset resultatet på banen.  
THH:  

 
 
Lene 
 
 
 
 
 
 
Allan 
 
Marianne 
 
Marianne, Lene 
 
Lene, Linea 
 
Louise 
 
 
Louise 
Marianne 
 
Linea, Lene 
 
Allan, Lene 
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U17-19-drengene er rigtig mange, formentlig 2 hold i U19-rækkerne.  
U17-19-piger er lige nu kun nok til et hold, der vil blive tilmeldt i U19-rækken. De 
træner i Tune om tirsdagen (der er efterfølgende kommet flere spillere til og der er 
meldt 2 hold til, red.) 
 

13. Strategi- og planlægningsmøde på en 
lørdag? 

Skal vi planlægge en dag, hvor vi har lidt mere tid til både møde og hygge? 
Besluttes på næste møde (5/10). 
 

Lene 

14. Hjemmesideansvarlig fra næste sæson 
– hvem vil være føl hos Peter Johnsen 
denne sæson? 

Nikoline vil gerne. Nikoline, Lene 

15. Eventuelt Mulig træner til U13-pigerne: Lene tager samtalen 29.9.2020. 
 

Lene 

16. Næste møde Tid: Mandag d. 5. oktober kl. 19.  
Sted: Tune Hallen (Logen er booket). 
Forplejning: Conrad v/ Lene 
Dagsorden v/ Lene 

Lene 

 


