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Referat fra bestyrelsesmøde den 5. oktober 2020  
 

Til stede: Allan, Linea, Lene, Louise, Martin, Nicoline, Marianne. 
Afbud: Helle, Anna. 
Mødet afholdt i logen, Tune-Hallen. 
 
 
Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 
1. Referat fra sidste møde 

31.8.2020 til godkendelse v/ 
Lene 

Interne referat: Godkendt. 
Eksterne referat: Enkelte korrektioner. Lægges på web og sendes til FU. 
 

 
Lene 

2. Økonomi v/ Martin og Marianne • Kontingent-status: Marianne gav status, som ser meget fin ud. 
• Regnskab 2020: Status taget til efterretning. 
• Budget 2021: Enkelte korrektioner indført under drøftelsen. 

Marianne, 
Martin 

3. Træner-ledere v/ Marianne og 
Lene 

• Samarbejdsaftaler – status: Der er kun få, der mangler. 
• Træner-samtaler 2020: Vi forsøger at lave en runde inden jul. 
• Nye mærker på skufferne i materialerummet – hvis de bliver brugt: Louise 

opdaterer. 

Marianne 
Linea, Allan 
 
Louise 

4. Corona v/ Linea og Lene Udvalg bestående af Jette, Frederik, Linea og Martin (Lene træder ud, men følger med fra 
sidelinjen, da hun som formand har det overordnede ansvar) 

• evaluering efter de første 3 hjemmekampe i uge 40: godt med Corona-veste, der 
giver autoriteten til at anvise opvarmningsarealer og tilskuerområder 

• turneringsplanen med ekstra tid lagt ind mellem kampene: Max sørger for dette 
for både ungdom og senior 

• udgifter til Corona-håndteringen: Roll-up, veste, spritklude, sprit 
• opdatering af hjemmesiden vedr. Corona: Lene og Nicoline – og derefter Corona-

udvalget 

Linea og 
Martin 
 
 
 
 
Martin 
Lene og 
Nicoline 
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• udmeldinger til udehold – hvem står for det?: Jette og Martin 
• Er hal-vagter = Corona-vagter: Ja – Louise laver halvagts-planen færdig. 
• Samarbejdet internt i Tune IF: Fungerer fint med hallen, men vi ønsker fortsat et 

Corona-udvalg under HB – vil blive taget op igen den 8/10 (HB-mødet 
efterfølgende aflyst, red.) 

• Husk at lægge retningslinjer på hjemmesiden: Lene sørger for dette 
 

Martin  
Louise 
 
Lene, Louise 
 
Lene 

5. Ansøgninger v/ Lene • Tilskud til HS’ tur til Fyn: Afdelingen dækker kørsel til lav takst samt bro for max. 5 
biler, ét samlet regnskab. Allan taler med Brian. 

• Målmandstøj til OG’s nye målmand: Der indkøbes ét sæt tøj uden sponsor, så det 
kan bruges på begge hold. Lene skriver til materialeudvalget. 

 
Allan 
 
Lene 

6.  Sponsorudvalg/-aftaler v/ Lene 
 

• U13P: Spillersæt v/ Nordisk Transport Group (NTG), kr. 7000 
• DS1: Hummel Hoodie v/ CP og Pattegris, kr.  ? 
• OG: træningsdragter v/ ? – må kontrakten lyde på 2 år: Ja! Lene kontakter OG. 
• HS: 6 x kontingent v/ Pattegris, kr. 9900.  
• Tumlinge v/ Frost Solution, kr. 5125. Skal sættes ind i regnskabet v/ Martin. 
• Nyt tøj til U9 afventer udviklingen på holdet: Tøj fra U11 kan benyttes. 

Lene 
Lene+Alex 
Lene 
 
Martin 
Louise, 
Marianne 

7. Nyt fra ungdomsholdene v/ 
Linea og Louise 

• Tumlinge Trille Trolle: Vi arbejder med fremmøde x 1 pr. måned fremfor x 2 
grundet Corona-restriktioner. Skal de have penge tilbage? Vi skriver ud til 
deltagerne vedr. dette. 

• Mikro: 22 børn, fungerer godt - også med de nye trænere. 
• U9: Fortsat 5 spillere, og det undersøges, om 3 spillere fra U11 kan tilknyttes 

holdet fast. 
• U11: God stemning, der arbejdes på at alle 6 trænere har roller. 
• U13P: Lene følger op med Steen og Kristian, da træner-samtale 29/9 ikke 

resulterede i ny træner. 
• U19P: Der er tilmeldt to hold på basis af drøftelse på spillermøde. Kontingent-sag 

håndteres af Lene. 

Linea, Lene, 
Marianne 
 
Louise 
Marianne 
 
Marianne 
Lene 
 
Lene 
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• U19D: Også spillere til to hold. 

8. Nyt fra seniorholdene v/ Allan • HS 
• DS1 
• DS2/OG: Tom vil se alle spillere i kamp, før han deler holdene op. 
• OB 

Allan 

9. Rekrutteringsudvalget v/ Linea, 
Louise, Nicoline, Anna 

• U9: Rekrutteringsplakat lagt ud på Facebooksider, flyers hængt op i butikker og 
flyers delt ud i skolen v/ Allans kone. 

• Forældre-velkomstfolder: Anna og Nicoline har set det igennem, Lene gør arbejdet 
færdigt. 

• Nye tiltag: Ikke lige nu.  

 
 
Lene 

10. Skoleprojektet v/ Lene • Håndboldkaravanen 23/10 er aflyst pga. Corona 
• Vi mangler hjælpere mandag og fredag kl. 12-14, når projektet kommer i gang 

igen. 
• Skoleprojektet i sig selv er pt. aflyst pga. Corona ifølge Allan. 

 
Lene 

11. Puljeansøgninger v/ Lene 
 

• Greve Kommunes puljer til dækning af kursusudgifter er åben: Lene søger. 
• 100 mio. kr. på vej til idræts- og foreningslivet med baggrund i Corona: I den 

politiske aftale indgået den 28. august 2020 fremgår, at der er 100 mio. kr. på vej 
til idræts- og foreningslivet. Puljen administreres af DIF, DGI, Firmaidrætten og 
DUF: Martin og Marianne søger puljen. 

 

Lene 
 
 
Martin og 
Marianne. 
 

12. Dommerbordsvagter DS-kval og 
HS-3. division v/ Lene 

Jette og Lars har overblik og har fundet afløsere for de gange, hvor de har afbud. Linea 

13. Strategi- og planlægningsmøde 
på en lørdag? v/ Lene 

Vi udsætter dette.  

14. Nyt fra udvalgene (se udsendte 
opgave-oversigt) 

Sponsorudvalget: Vi mangler folk! Martin spørger Jette, OG og Kenneth Hvid, OB. 
Ungdom: Klub-dag 1/11 for ungdom. 
Senior: Klub-dag 15/11 for senior. 

Martin 
Louise, Linea 
Allan, ??? 

15. Halvagter v/ Louise Oversigt og fordeling af vagterne: Louise opdaterer ud fra tilbagemeldinger. Louise 
16. Eventuelt Intet.  
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17. Næste møde Mandag den 9. november kl. 19:00 i Logen. Lene 
 


