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Referat	af	bestyrelsesmøde	30.	november	2020	
 

Til stede: Anna, Allan, Lene, Linea (på Teams), Marianne, Martin, Nicoline. 
Afbud: Louise, Helle. 
Mødet afholdt i Roskilde hos Anna og Nicoline. 
 
 
Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 
0. Referat fra 9. november 2020 Godkendt, ingen rettelser. Lene laver det 

eksterne. 
1. Corona Siden om Corona-indholdet på Tune IF håndbold skal opdateres, så de vigtigste 

retningslinjer fremgår tydeligere, og der kan henvises til de mere detaljerede 
PDF filer (som også skal opdateres). 
 
Vi skal sende links ud til Corona-retningslinierne til de klubber, som vi skal møde 
som modstander i turneringen.   
 
Der mangler en opdateret hal-vagt liste. Der er kun 2 kampe tilbage – d. 2. og 
10. december (ændret til 2/12 og 3/12, red.) 
Efter nytår skal der laves en plan i Corona-udvalget, og vagterne skal også 
varetages af bestyrelsen og Corona-udvalget. 

Linea, Martin og 
Nicoline 
 
 
Martin 
 
 
Lene/Linea og 
Corona udvalg 

2. THH sæson 21/22 Det går godt, og de er unge er glade for holdfællesskabet. Vi tænker, at vi skal 
forlænge det til næste sæson også. Allan og Lene har møde med de andre i 
ledergruppen på Teams i morgen 1/12/2020. 

Allan, Lene 

3. U13P – nye trænere og holdleder Det har været et super godt samarbejde med Sanne/Kristian og HSG – positivt 
fra begge sider. 
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Christian og Sanne fra HSG træner dem nu. Efter nytår skal der ny træner på, og 
der er møde med U13 om det i næste uge. Lisa vil gerne være ny træner efter 
nytår, og er på jagt efter en assistenttræner og en holdleder.  
 
HSG er blevet pålagt af deres bestyrelse at træne 2 gange ugentlig i deres egen 
hal. Vi kunne godt tænke os, hvis de kunne komme måske 2 gange pr. måned for 
at spille træningskampe. Lene taler med Lisa og med HSG-bestyrelsen om 
muligheden. 

 
Lene, Linea 
 
 
Lene 

4. KlubNyt næste gang Udkommer i slutningen af januar. Deadline forventes medio januar. 
Der skal holdes generalforsamling inden 9. april (vi besluttede 8. april), og det 
skal annonceres i KlubNyt. 
Status: Forhåbentlig er vi kommet i gang med kampe igen. 

Anna/Lene/Nicoline  

5. Træner-samtaler Samtaler med ungdomsholdene. Linea og Lene indkalder i januar. 
 
Samtaler med seniorholdene. Allan gør det inden jul. 

Linea og Lene 
 
Allan  

6.  Juleafslutninger 
Mikro 14/12 
U9 16/12 
U11 21/12 
U13P 21/12 

Holdene tager afslutning hver for sig i år. Der er 30 kr. pr spiller til slikposer. 
Lene aftaler nærmere med THH/U19. 
 
Der er ikke lukket mellem jul og nytår i hallen. Lene har skullet melde tilbage til 
hallen om brug af hallen i juleferien – giv Lene besked, hvis der er behov.  
 

 
Lene 

7. Materialeudvalg v/ Alex og Gry Det sidste træner-tøj er på vej. Dame senior sponsortrøjer er også bestilt og er i 
trykken. 
 
Der bliver spurgt til Macron og status. Allan vil høre HIK, hvad de har haft af 
erfaringer. Martin snakker med Roskilde/Lisbeth om deres erfaringer.  
Vi afventer et sponsorudvalg, som kan se på det. Martin følger op ift. at spørge 
OG. 

 
 
 
Allan og Martin 
 
Martin 
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8. Rejsegilde 10/12 kl 13 – hvem kan? Ingen kan – folk er på arbejde. Lene melder afbud. Lene 
9. Næste møde Bestyrelsesmøde kl 18.30 d. 11. januar. Lene booker logen, men hvis der er 

nogen, som er frisk på at holde nytårstaffel, så sig til (mødet aflyst pga. Corona-
nedlukning, red.) 

Lene 

10. Eventuelt Bestyrelsen har drøftet vaske-aftaler og besluttet at sætte beløbet for 
indeværende sæson ned, da der er mindre belastning pga. Corona. Beløbet 
nedsættes, så det svarer til det udførte arbejde – antallet af kampe.  
 
Opfølgning på trænere, der får kørselsgodtgørelser. Der er ikke spillet 
seniorkampe i november, og derfor kan der ikke opnås kørselsgodtgørelse. Vi 
skal tage en snak med trænerne om dette. Martin gør dette. 
 
P.t. er idrætsfesten arrangeret d. 24. april (efterfølgende ændret til 8. maj, red.) 
 
FU har meldt ud, at der bliver 3 HB møder i 2021. Bestyrelsen er meget uenig i 
denne udmelding og fremgangsmåden, og Lene tager kontakt til FU. 
 
Cafe Conrad har bedt om at beløb under 500 kr. betales på dagen, i stedet for at 
han skal lave faktura på de småbeløb. Vi, der er hal-vagter, skal lægge ud for det. 
Vi skal have regningen fra Conrad – et foto af regningen, der sendes til Martin 
for udbetaling. 

 
 
 
 
 
 
Martin 
 
 
 
 
Lene 
 
 
 
Alle 

 


