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Referat fra bestyrelsesmøde den 17. maj 2021 (eksternt) 
 

Til stede: Allan, Linea, Frederik, Louise, Martin, Nicoline, Marianne, Anna. 
Afbud:  
Mødet afholdt i logen, Tune-Hallen. 
 

Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 
1. Referat fra 17.4.2021 - intern og 

ekstern udgave til godkendelse 
v/ Marianne 

Internt referat (se mail fra Marianne 05.05.2021):  
Eksternt referat (se vedlagte): Godkendt 
 

 
 

2. Økonomi v/ Martin og 
Marianne 

Noget nyt?  
Festivallen er aflyst  
Udbetalinger skattefri godtgørelser: Udført. Kun betaling til Gry mangler samt for 
vaske-tjans til Linea og Louise (1/4 af det beskrevne i kontakt) 

 
 
 
Martin 

3. Nyt fra ungdomsholdene v/ 
Linea 

• Tumlinge Trille Trolle: Nikoline + Isabella har meldt sig som trænere 
• Mikro: Isabella vil også gerne være med her. Mangler stadig én mere til mikro 

– skal slås op senere.  
Holdet træner ikke mere i år.  

• U9: Allan/Marianne foreslår at prøve at få oprettet U9. Der er (måske) nok 
børn til det, men vi mangler (mindst) én træner mere til holdet. Træningstiden 
er onsdag 16.45-17.45 men det kan også være mandag i hal 2 mellem 17 og 
18.30 (men her er dog ikke kortbane). Linea snakker med Sanne, om hun evt 
er interesseret, og så skal der laves et opslag om at søge træner 

• U11: Træner igen indendørs. 3 hold tilmeldt sommerturnering. Der er 3 
voksne trænere + 2 unge (Mike + Jonas) næste sæson. 

• U13P: Status på trænersituation og THH. Der har både været forslag fra FHH 
og fra HSG. Men de fleste spillere ville videre til HSG, så nu er kun et par 

 
Linea tager fat i 
Celia 
 
 
 
 
 
Linea 
Allan + Marianne 
(med hjælp fra 
Nico) 
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spillere tilbage. Spiller p.t. sommerturnering med HSG. Intet U13 eller U15 hos 
os næste sæson. 

• U19P: Spiller beach-håndbold p.t. 12-14 spillere kommer til træning nu.  Ny 
assistent, Frederikke og også snart Josefine. Træner i Himmelev og Hedehus-
Hallen. Måske træne i Tune torsdag i ny sæson (se under pkt 5). Kommer nok 
til at have en blandet U17/U19 trup efter sommerferien.  

• U19D: Har 3-4 trænere. Træner i Hedehushallen. THH foreslår, at de gerne vil 
træne 1 x ugentlig i Tune (se under pkt 5). 

• Gustav har tilbudt sin hjælp som træner - eksempelvis onsdag? Vi har 
desværre ikke nogen muligheder for øjeblikket, men medhjælper for et U9 
hold er muligt, hvis det bliver til noget. Louise følger op med Peter (Gustavs 
far). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louise 
 

4. Nyt fra seniorholdene v/ Allan • HS: Træner udendørs. 
• HS2 forslag + trænersituation: Forslag om at spille 9 spillere på et nyt hold. Vil 

være et separat hold med deres egen tid. U19 drengene er velkomne at 
komme og træne med, hvis de vil. Skal have tøj, hvis der oprettes et hold. 
Allan tager en snak med Brian om det. Bestyrelsen ser det som en fordel for 
på kort sigt at få dem ind som en del af klubben og på lang sigt at få nogle 
yngre herre senior spillere i klubben. 

• DS1: Træner indendørs. 
• DS2/OG: Træner indendørs. Nancy vurderer når Tom igen skal komme tilbage. 

Der er overvejelser om det stadig er den bedste løsning at DS2 og OG træner 
sammen – der skal tages en vurdering af dette og evt have et spillermøde.  

• OB: Træner udendørs – én gang indendørs 
• Håndboldfitness: Er gået i gang igen. Vil gerne have tirsdag som træningsdag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Louise følger op 
med Nancy 
 

5. Træningstider/halplan sæson 
21/22 
 

Tider fra sæson 20/21 fra hjemmesiden vedhæftet dagsordenen. 
Fra mødet 17/4: håndboldfitness ønsker tirsdag kl. 18-19 i stedet for mandag, men i 
20/21 har U19P haft tiden tirsdag 17.30-19. Desværre kan vi ikke imødekomme 
håndboldfitness’ ønske. 
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Hal 1 tirsdag 17.30 til 19 bliver U19 drengenes i kommende sæson.  
Hal 1 torsdag 17.30 til 19 bliver U19 pigernes i kommende sæson.  
 
Ledig haltid:  
Mandag hal 2 kl 17 – 18.30 
Mandag hal 1 20.15 – 22 
Allan snakker med Brian om hvorvidt torsdagstiden 20.30 – 22 skal bruges til HS1. Hvis 
de skal tager HS2 tiden i stedet for torsdag. 

6. Info i træner/leder FB gruppen 
samt hjemmeside 
 

Jette har efterspurgt mere information fra bestyrelsen, så der kommer forslag til 
hvordan vi kan imødekomme det og beslutter følgende: 
 
Afholdelse af flere træner/leder møder, delt op i Ungdom og i Senior,  4 gange årligt 
 
Vi slutter sæsonen af med lidt grillhygge for trænere og ledere: 
13 Juni hjemme hos Louise 
Agenda: Status alle hold. Materialer der mangler? Hvad ønsker I af bestyrelsen 
Der arbejdes på en invitation til træner/leder FB 
 
August opstartsmøde – Forsøger at dele op i ungdom og senior, forsøger at holde i 
uge 33. 
 
Vi skal også huske generel udmelding på Træner/leder  
 
Linea melder tilbage til Jette 

 
 
 
 
 
 
 
Louise/ 
Frederik/Nicoline 
 
 
 
 
Alle 
 
Linea 

7. Valg af tøjleverandør v/ 
Frederik 
 

Alle tidligere modeller af tøj er udgået, så der kan ikke suppleres i samme tøj. 
Der er modtaget tilbud fra Sport24 og SportDirect (Roskilde): 
Kort forklaret, giver Sport direct ca 1/4 retur mens Sport24 giver ca 1/3 retur. 
Samtidig har vi haft et super godt samarbejde med Sport24. Bestyrelsen vælger 
sport24.  
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8. Kontingenter 21/22 v/ 
Marianne 

Bestyrelsen vil som udgangspunkt fastholde kontingenterne. Der besluttes kun små 
justeringer:  

• Tumlinge trille trolle kontingent har været sat meget lavt (225kr og 175kr for 
søskende). Vi beslutter at gå op til 250kr og 200kr for søskende.  

• U11 kontingentet har været sat for lav sidste sæson. Fordi der trænes 2x 
ugentligt skal kontingentet sættes lidt op – fra 630kr sidste sæson til 840kr 
kommende sæson.  

• HS2 skal betale HS kontingent 
Som besluttet på et tidligere møde gives der 25% rabat ved tilmelding senest 31. 
august. 

 

9. Corona v/ Frederik, Linea og 
Martin 

Status: 
Lige nu er der stort set de samme regler som i november. Forsamlingsforbud er p.t. 
25. Det forventes at der åbnes for flere op mod 50 på fredag. Der er delt op i zoner i 
hal 1.  
 
Reglerne på hjemmesiden skal opdateres nu hvor der igen kommer modstandere i 
hallen (fra næste uge). Frederik laver tekst. Nicoline lægger på hjemmeside.  
 
Der skal corona vagter på, og der koordineres mellem coronaudvalgets medlemmer.  

 
 
 
 
 
Frederik 
 
 
Corona udvalg 

10. Klub-Nyt, deadline xx/xx v/ 
Nicoline og Anna 

Deadline 6. juni – input: 
Nu spilles der igen – U10 og U11 
Beach-håndbold 

 
Marianne 
Nicoline/Anna 

11. Puljeansøgninger v/ Martin 
 

Ansøgning SuperBrugsen puljen status – ikke sendt afsted  
 

12. Hoved Bestyrelsen v/ Louise Møde afholdt:  
• Går snart i gang med paddle tennis anlæg. 
• Der afholdes Generalforsamling 16. juni 
• Træner-spirer: Louise melder tilbage at vi godt vil modtage et par træner 

spirer, max 2.  
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• Idrætsfest 21. august. 
• Indstillinger til pokaler ifm idrætsfesten. Vi vil indstille vores U11 træner-team.  

(Idrætslederpris eller idrætstrænerpris). Martin retter den fra sidst og sender 
ind igen. 

• Indstilling til næste HB møde:  
•      Kan vi samarbejde om corona.  
•      Ønsker om et opstregning af kort håndboldbane. 
• Det er uklart, om FU medlemmer har stemmeret i HB. Det kan ses i vedtægter. 

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

Sponsorudvalget: Skal snart have 1. møde 
Ungdomsudvalget: vi nåede ikke dette punkt 
Seniorudvalget: vi nåede ikke dette punkt 
Materialeudvalget: Må gerne købe nye bolde. Louise formidler videre til Alex. Muligvis 
skal den nye bygning betale for boldene, da de gamle var ødelagt pga ombygning. 
Hedebo: afventer situationen 
Roskilde: aflyst i 2021 
Fastelavn: var aflyst i 2021 

 

14.  Diverse småting • Hvem sørger for at sende mails videre til trænere/ledere m.v.? 
eksempelvis om kurser. Allan sender videre til Nikoline.  

Vi nåede ikke følgende punkter: 
• Referat fra GF – færdigt? Og lagt på hjemmeside inkl beretning? 
• Håndboldpas 
• Samarbejds-aftaler status 

 
 
Nicoline lægger 
på træner/leder 
 

15. Eventuelt   
16. Næste møde Mandag 9. august kl 19.00  

(Det vurderes efter træner/leder hygge 13. juni om vi skal have et møde før 
sommerferien) 

 

 


