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Mødereferat	bestyrelsesmøde	19.4.2021	
 

Til stede (fysisk eller on-line): Anna, Louise, Linea, Martin, Marianne, Nicoline, Allan, Frederik. 
Afbud: Ingen 
Mødet afholdt delvist online på grund af corona restriktioner. 
 

Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 
1. Godkendelse af eksternt referat fra 

04.03.2021 v/ Marianne 
Bliver lavet færdigt efter mødet   

2. Konstituering og udvalgsposter Formand: Linea Mejer bliver konstitueret som formand. 
Klubnyt: Anna og Nicoline 
Hjemmesiden: Nicoline tager denne 
HRØ posten: Allan 
Håndoffice: Henrik Gregers Jørgensen 
Økonomi: Martin og Marianne 
Mødedagsdagsordner og referater: Input samles hos Martin 
Senior udvalg: Allan 
Ungdomsudvalg: Jette og Linea 
Hedebo kontakt: Fredrik  
Festival kontakt: Louise 
Team Hedeland udvalg: Allan & Martin 
Coronaudvalg: Linea, Frederik, Martin 
Fastelavnsudvalg: Lene. Louise spørger Lene om der er behov for én fra 
bestyrelsen også 
Idræt i natten (planlægning): Martin  
Ansøgning om tilskud i Greves puljer: Martin/Marianne 
Ansøgninger om tilskud til reklamefonden i Tune IF: Information ind via Louise 
Sponsorudvalg: Frederik, Kennet (oldboys), mangler endnu én 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louise 
 
 
 
 
Alle 
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Trænersamtaler ligger på senior/ungdoms udvalget, der inddrager flere 
Materialeudvalg: Martin forhører sig hos Gry og Alex vedr. om de fortsat vil 
være med. 

 

 
Martin 

3. Valg af tøjleverandør Der er modtaget tilbud fra Sport24 og SportDirect (Roskilde). Frederik ville gå 
igennem tilbuddene. 
 

Næste møde 

4. Tilbagemeldinger til ungdomstrænerne 
om den kommende sæson 
 

- U9 rykker op til U11 på onsdag 
 

- Trænere til Tumlinge: Nicoline har meldt sig. Vi annoncerer efter flere 
interesserede. 
 

- Mikro (U6-U8). Ruth og Ida er med. Afventer tilbagemelding fra de 
andre. 
Der skal tages en snak med børnene, som skal blive på mikro og som 
ikke kan rykke op til U9 (da der sandsynligvis ikke bliver et U9 hold i 
21/22) 
 

- U15P Martin skal også følge op med en kandidat til U15 evt assistent-
træner for U17. 

 

 
Linea forsøger at 
slå det op for 
både tumlinge og 
U6-U8 
 
 
 
 
 
Martin 

5. THH og U15P Træner mangles 
U17 Team Hedeland 
U19 Team Hedeland assistenttræner  
 
U15 træner mangles. Forslag om at kontakte Fløng Hedehusene mhp at skabe 
et samarbejde om U15 pigerne. Vi bør først finde ud af, hvor mange piger vi 
har tilbage på holdet. 

 
 
 
 
Linea ringer til 
Heidi i FHH som 
er 
ungdomsformand 
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6.  Ansøgning til SuperBrugsen 
(håndboldkaravanen til Tune?) 
 

Håndboldkaravanen (undervisning i skoletiden – 1-2 gange): Martin 
undersøger med HRØ / skolen 
 

Martin 

7. Indendørs haltider til holdene i den nye 
sæson 21/22 (håndboldfitness ønsker 
tirsdag kl. 18-19 i stedet for mandag, 
men i 20/21 har U19P haft tiden tirsdag 
17.30-19) 
 

  

8. Holdleder-trøje til Celia, Mikro (og alle 
andre trænere/holdledere, hvis nyt 
trænertøj i denne sæson) 
 

Louise tog det med til Alex Louise 

9. Klub-Nyt, deadline 9/5 Alle giver input (Frederik billeder) til Anna / Nicoline 
 

Alle 

10. Diverse Vi ved endnu ikke hvornår der åbnes for indendørs træning. Senior  
 
Tilbagemeldinger om haltider: 
Vi vil gerne have U19 til at træne sammen med damerne. 
Vi må vende tilbage til den endelige tidsplan om torsdagen, når vi kender 
U15’erne. 

 
 
 
Martin 
Linea 
 

 
Næste møde mandag d. 17. maj kl. 19:00 i Logen. 


