
     
         TUNE IF HÅNDBOLD               
                                  Seriøs håndbold – for sjov 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. november 2020 
 

Til stede: Allan, Linea, Lene, Louise, Martin, Nicoline, Marianne, Helle, Anna. 
Mødet afholdt i logen, Tune-Hallen. 
 
 
Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 
1. Referat fra 5.10.2020 - intern og 

ekstern udgave til godkendelse 
v/ Lene 

Internt referat (se mail fra 14.10.2020): Godkendt 
Eksternt referat (se vedlagte): Godkendt. Lægges på web v/ Nicoline. 
Hvordan kan det være, at ingen er vendt tilbage med svar på de spørgsmål, jeg stillede i 
mailen den 14.10.2020: Folk foretrækker, at spørgsmål/svar adresseres på messenger.  
Martin tjekker, om der er information til dommerne om Corona på hjemmesiden. 

 
Nicoline 
 
 
Martin 

2. Økonomi v/ Martin og Marianne • Kontingent-status: Ser fint ud, mangler kun en enkelt manglende betaling. 
• Budget 2021: Dommerbordsforplejning nedsat til 5000 kr. 2021 budgetteres med 

et underskud på 4.900 kr. Indtægterne er sat højt, fordi vi regner med at kunne 
afholde Hedebo-stævne. 

Marianne 
Martin 

3. Træner-ledere v/ Marianne og 
Lene 

• Samarbejdsaftaler – status: Aftale med Ove er ikke lavet endnu – Marianne følger 
op. Vasketøjsaftaler er klar til underskrift. Materialeudvalget afventer v/ Lene. 
Bestyrelsen laver vi ikke nogen til. 

• Træner-samtaler 2020 før jul – status: Ej afholdt, men vi vil stadig afholde dem. 
 
 
• Træner-samling 12/12 med Brian Roos – hvad gør vi ift. Corona? Vi aflyser. Linea 

kontakter Brian, Lene aflyser på Facebook Ledere. 
• Julegaver – hvem køber, skriver kort og deler ud? (træner/holdleder/sponsor – har 

vi ikke/materiale/bestyrelse/Henrik håndoffice og Ove). 

Marianne, 
Lene 
 
Ungdom: 
Linea, Lene  
Senior: Allan, 
 
Lene 
 
Louise 

4. Corona v/ Linea og Martin Udvalg bestående af Jette, Frederik, Linea og Martin (Lene træder ud, men følger med fra  
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sidelinjen, da hun som formand har det overordnede ansvar) 
• Evaluering og status fra udvalget: Får meget ros for, at der er styr på det. Men det 

er virkelig et stort arbejde. Besværligt, når det er seniorhold. Det er nødvendigt at 
have flere vagter på. Giv feedback til HRØ, at det i praksis er utroligt svært at 
opretholde reglerne for seniorer. 

 
Allan giver 
besked til 
Søren/HRØ 

5. Ansøgninger til bestyrelsen v/ 
Lene 

Ingen ønsker indkommet. 
Musikanlæg: Lene skriver ud på træner/leder og hører, om der er flere udover U11, som 
gerne vil have musikanlæg. 

 
Lene 

6.  Sponsorudvalg/-aftaler og 
materialeudvalget 
 

• DS1 - Hummel Hoodie v/ CP og Pattegris: Lene kontakter materialeudvalget. 
• Nyt tøj til U9?: U9 arver tøjet fra U13 pigerne.  
• U11’erne prøver at klare sig med, hvad de har. 

Lene 
 
 

7. Nyt fra ungdomsholdene v/ 
Linea og Louise 

• Tumlinge Trille Trolle: Delt op i A og B hold for at holde sig under begrænsningerne 
for antal. Går godt. 

• Mikro: Går også godt. 23 børn. 10-12 hos U6-8. 
• U9 – hvad er status på, hvem der supplerer de faste spillere? Der er et par stykker 

fra U8, som spiller med sammen med U9 om onsdagen og til kamp. 
• U11: Både piger og drenge har tabt 2 kampe. 
• U13P: Der arbejdes på nye trænere og ny holdleder. Kristian er orienteret, og han 

orienterer holdet og holdledere 8/11.  
• U19P: Taber en del kampe, men pigerne skal lige finde sig til rette. Dejligt med så 

mange spillere. 
• U19D: Gode træninger og spiller godt. Sammenspillede. Dejligt med så mange 

spillere. 

 

8. Nyt fra seniorholdene v/ Allan Turneringen er sat på pause pga. Corona. 
• HS: Træner med ca. 10 spillere 
• DS1: Var 10 til træning forleden dag :o) 
• DS2/OG: Begge to nye målmænd er skadede. Allan taler med Nancy om, at der skal 

betales kontingent, før en spiller kan træde ind på holdet til kamp. 
• OB: Træner 

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

• Forældre-velkomstfolder v/ Lene 
• Nye tiltag: Gør ikke mere nu 

Lene 

10. Klub-Nyt, deadline 29/11 v/ Lene Deadline 8/11: Indholdet var især kampens spillere fra klubdagen inkl. billeder. 
Deadline 29/11: Anna og Nicoline står for indholdet. U11-trænerne har lovet at levere 
noget om holdet. 

 
Anna/ 
Nicoline 

11. Puljeansøgninger v/ Lene, Martin 
og Marianne 
 

• Greve Kommunes puljer til dækning af kursusudgifter: Der er søgt. 
• Corona-puljen v/ DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF: Der er ikke søgt. 
• Greve Kommunes aktivitetspulje, frist 31.10.2020: Der er ikke søgt. 

 
 

12. Halfordeling 2021-22 v/ Lene Der er frist for indsendelse af ønsker den 15/12 og derefter forventes møde i 
dialogudvalget, nu med Dorthe Bjerring som koordinator, idet Finn Hansen er sygemeldt. 

• Hvem vil sidde i dialogudvalget udover Lene: Lene giver besked om datoen, og så 
ser vi om der er én, som kan supplere Lene. 

• Lene vil skrive, at vi ønsker de samme tider, som vi plejer.  
• Ønske om, at det gamle CBL-lokale bliver et træningslokale for alle de andre 

afdelinger.   
• Ønsker selskabslokalet torsdage kl 18-19 til DS’ styrketræning. 

 
 
 
 
Lene 

13. HB v/ Lene HB-møderne 8/10 og 9/12 er aflyst: Manglende forståelse for dette fra 
håndboldbestyrelsen, idet vi mangler dialog om Corona og information om byggeri etc. 
Lene kontakter FU. 

 
Lene 

14. Nyt fra øvrige udvalg (se 
vedlagte opgave-oversigt) 

Sponsorudvalget - vi mangler folk!: Kenneth Hviid er interesseret. Frost har også overvejet 
det. Martin følger op med Jette D. (oldgirls). 
Ungdomsudvalget: 

• Klub-dag 1/11 for ungdom med 4 kampe – evaluering: Gået fint 
• Nye medlemmer til udvalget, der lige nu består af Linea og Louise: Jette har meldt 

sig og Louise vil gerne trække sig. Måske vil Frederik involveres – han skal spørges 
v/ Linea. 

Seniorudvalget vedr. Klub-dag 15/11 for U19-holdene: Allan kan ikke deltage. Bestyrelsen 
fordeler dagen i mellem sig – Louise, Linea, Jette fra 8.15, Anna og Nicoline fra 13.30. 
Materialeudvalget:  

 
Martin 
 
 
Linea taler 
med Frederik 
og Jette 
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• Gry og Alex: Lene følger op med Gry og Alex. 
• Træningsdragt til Sanne, U9’erne: Lene følger op og får træningsdragt. 
• Nyt spillertøj og sponsorer 2021-23/24 – hvem følger op med Macron? Hvad vil vi? 

Punkt overføres til næste møde. Martin har måske noget liggende. 
Hedebo: Intet nyt. 
Roskilde: Gået i stå – afventende. Skal bygge ny bod, men afventer Corona. 
Fastelavn: Tænker, at det nok må aflyses pga. Corona. 

Lene 
 
Lene 

15. Halvagter v/ Louise Oversigt og fordeling af vagterne – status: Louise opdaterer oversigten. Louise 
16. Eventuelt Må U11’erne spise oppe hos Conrad: Nej, det må de desværre ikke, da de er over 10 

personer. De må i stedet købe blandede slikposer til hvert barn for max 30 kr. pr barn. 
Send kvittering til Martin. 
 
Dommerbord: Jette og Martin giver gerne dommerbordskurser ved behov. 

 
Marianne 
 
 
Martin 

17. Næste møde v/ Lene 30/11 kl. 18.30 hos Anna og Nicoline, Roskilde. Der bestilles mad udefra. 
 
Kort dagsorden v/ Lene. 

Anna, 
Nicoline 
Lene 

 


