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Referat	fra	bestyrelsesmøde	4.2.2021		
 

Til stede: Anna, Allan, Helle, Lene, Linea, Martin, Marianne, Nicoline. 
Afbud: Louise 
Mødet afholdt online på grund af Corona-restriktioner. 
 
Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 
1. Godkendelse af eksternt referat fra 

30.11.2020 v/ Lene 
Blev godkendt uden rettelser. 
Nicoline lægger det ud på hjemmesiden. 

Nicoline 

2. Økonomi v/ Martin og Marianne Regnskab 2020:  
I 2020 har vi haft et underskud på 85.000 kr., men vores egenkapital er på over 
500.000kr, og der er i dette beløb hensat 30.000 kr. Hedebo/Roskilde. Sponsorat 
fra OK har givet 10.332 kr. Brugsen og DGI/DIF har støttet os ifm. tabt indtægt 
som følge af Corona. 
Budget 2021:  
Ser ud til, at vi kan gå stort set i 0. Den store udfordring bliver sponsorater. Hvis 
ikke vi får sponsorater ind, vil der komme underskud, da vi har store udgifter til 
spillertøj i kommende sæson. 
Ansøgning nr. 2 om støtte fra DGI/DIF’s Coronapulje: Er sendt ind. 
Aftalerne med Brian og Tom: Martin kontakter dem. 
Materialeudvalget v/ Gry og Alex: Forslag om, at de får dækket deres kontingent 
som i sæson 19/20. Bestyrelsen godkendte, at de får dækket deres kontingent. 
Kontingent 21/22: Drøftet i lyset af Corona-situationen. 

 
 
 
 
 
 
Martin 
 
 
 
Martin 

3. Corona – hvad forventer vi 
håndboldmæssigt af foråret 2021? 

Skal vi købe adgang til online-programmer til trænerne? 
Bestyrelsen er positiv overfor dette. Lene undersøger en mulighed for online-
programmer, som Frederik har fortalt om.  

 
Lene  
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Linea informerer om, at der også er gode, gratis online kurser/programmer, 
blandt andet på DHF. Vil lægge link op til disse online kurser/programmer på 
træner/leder på Facebook. 

Linea 

4. Udvalg – status og opsamling på, hvem 
der kontakter udvalgsmedlemmer før 
generalforsamlingen 8.4.2021 

Roskilde: Online-møde næste uge. Der skal være afklaring 15. marts, for at 
Festivalen kan nå at blive arrangeret i 2021. 
Hedebo: Holder snart første planlægningsmøde. 
Sponsor: Martin vil spørge en oldgirlsspiller. Frederik og OB-spiller er også 
interesserede. 
Materiale:  
Macron – er de ude? Allan informerer, at kun én klub spiller i Macrons tøj. Andre 
er gået væk efter en 3-årig periode. Vi beslutter, at vi ikke vil gå videre med det af 
den grund. 
Alex bedes kontakte Sport24, SportDirect, Intersport etc. Linea vil evt. gerne 
hjælpe, hvis Alex ønsker det.  
Senior- og Ungdoms-udvalg: Hverken senior eller ungdom har holdt møder 
Senior: Nyt fra holdene? 
Virtuel håndboldmøde forsøgt afholdt for OB, men ikke den store opbakning.  
Brian har også forsøgt at få DS lidt i gang, men de er ikke så motiverede.  
Ungdom: Nyt fra holdene? 
Tumlinge: Ingen aktivitet. 
Mikro: Ingen aktivitet 
U9: Ingen aktivitet. 
U11: Trænerne har lavet forskellige øvelses-udfordringer og konkurrence ifm. 
VM-finalen for at holde håndboldmotivationen lidt oppe. 
U13P: Lisa har haft online fysisk træning med pigerne en enkelt gang. Har lagt 
videoer af øvelser op. Lagt træningsprogram op, så pigerne kan træne. 
U19P (THH): Frederik har haft arrangeret lidt for pigerne, men det er svært i 
nuværende situation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lene kontakter 
Alex 
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U19D (THH): Vi ved ikke noget. 
 
Håndboldskole 6.-8. august? Frederik vil gerne stå for en håndboldskole i Tune 
den 6.-8. august, evt. med involvering af de ældre spillere. Frederik skal snakke 
med HRØ om det.  

 
 
 
Lene følger op 
med Frederik 

5. Trænersamtaler – inkl. sæson 21/22 Ungdom v/ Linea og Lene: 
Lene og Linea afventer, at man må mødes face-to-face. Lene kontakter 
trænere/ledere. Hvis ikke vi får lov at mødes igen fra uge 9, så bliver vi nødt til at 
afholde møderne virtuelt. 
Senior v/ Allan: 
Snakker med alle holdledere og trænere. Helst når vi er startet op igen, så vi kan 
sidde face-to-face.  
Team Hedeland Håndbold U17: Ny træner mangler. Allan følger op. 

 
Lene 
 
 
 
Allan 
 
Allan 

6.  Klub-Nyt, deadline 14. februar Hvem skriver? 
Indhold:  

• Annoncere generalforsamlingen 8/4 
• Lille nyhedsbeskrivelse om regnskabet. Glade for tilskud, som vi har 

modtaget af Brugsen, og sætter pris på vores sponsor OK. Har søgt om 
dækning. 

• Hvis vi får en håndboldskole, kan vi annoncere den. 
• Kan vi finde på at skrive noget om håndboldherrernes sejr? Vi håber at se 

de kommende verdensmestre i Tune-hallen, når vi ses igen. 

 
 
Lene 
Martin 
 
 
? 
Nicoline 

7. HB-møde 2. marts 2021 v/ Lene FU har spurgt, om vi ønsker online-mødeafholdelse og Lene har svaret ja tak.  
(HB-mødet blev ikke indkaldt online, men i stedet aflyst. Red. ) 

 

8. Generalforsamlingen 8. april 2021 v/ 
Lene 

Tror vi på, at forsamlingsforbuddet lempes, så vi kan mødes? Nej, det gør vi 
umiddelbart ikke. Vi vil holde det virtuelt, og man skal tilmelde sig. Martin 
undersøger, hvordan vi bedst gør det. 
Hvem genopstiller? 

 
 
Martin 
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Lene genopstiller desværre ikke som formand. Ellers synes alle andre at 
genopstille. Så der skal vælges en ny formand til generalforsamlingen. Hvem kan 
vi evt. rekruttere til formand/ledig post? 
Beretning v/ Martin og Lene. 
Regnskab og budget v/ Martin og Marianne. 
 
Dirigent: Lene spørger Gerd Mygind. 
Revisor og revisorsuppleant: Martin spørger Susanne/Rikke Friis. 

Alle må i 
tænkeboks. 
 
Martin, Lene 
Martin, 
Marianne 
Lene 
Martin 

9. Næste møde Torsdag d. 4. marts kl 20.  Linea indkalder 
via Teams 

10. Eventuelt Tror vi på, at vi får lov at spille turnering igen i denne sæson? Nej, desværre ser 
det ikke så lyst ud! 
Måske er vi heldige, at der åbnes op i løbet af foråret, så der kan trænes igen i 
mindre grupper, måske udendørs, men turneringen er vi ikke så optimistiske 
omkring.  
 

 
 
 
 
 

 


