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Referat fra bestyrelsesmøde den 9. august 2021 (eksternt) 
 

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

Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 
1. Referat fra 17.5.2021 - ekstern 

udgave til godkendelse v/ 
Marianne 

Godkendt – ingen kommentarer  

2. Nyt fra ungdom U6-U8: Peter vil gerne tage U6-U8, undtagen hver 3. uge. Linea forhører sig om andre 
mulige trænere. Celia er også på. 

U9: Stadig ingen træner. Vi slår det op igen, og indtil da må U9 spillere være sammen 
med U11, men her er der rigtig mange spillere, så det er ikke en god løsning på sigt. 

U11: Forventet 30 spillere. Der er 2 trænere, Ida og Malene, samt Mie som 
medhjælper 1 x ugentlig. Marianne som holdleder. Der er brug for lidt hjælp, særligt til 
turnering af 3 hold. Forskellige mulige hjælpere diskuteres.  

U15:  Kristian er træner. Han vil rigtig gerne have en hjælpetræner. Vi er nødt til at slå 
det op. 

Fik nyt tøj sidste år. 

Træner tirsdag 17-19. Arbejder på at få torsdag kl 16.30-17.30 – men lykkedes 
desværre ikke. Mangler derfor stadig en træningstid. 

 
 
 
Allan 
Marianne 
 
Allan, Marianne 
 
 
 
 
 
 
 
Linea følger op 
på holdleder. 
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Tilmeldt niveaustævne U15B, samt hedebo. U15 overnatter ikke. 

U17/19P: Frederik mangler assistenter. Har 25 spillere. Har tilmeldt 2 hold til turnering 

U19D: Træner 2 x ugentlig Himmelev. 

Lave samlet opslag om manglende trænere U9, U11, U15 og U17/19. Slås op i klubnyt 
etc + diverse fora. Tilføj træningstider m.v. 

 
 
 
 
 
 
Nico/Anna 
 

3. Nyt fra senior Intet nyt. Starter op nu. 
Torsdag starter HS2 op, og Allan skal træne dem. 
OG holder opstartsmøde onsdag og snakker sammen om den nye sæson. 

 

4. Tilbagemeldinger fra ”Grillhygge 
eftermiddag” i juni. Hvilke 
aktioner har vi? 

Super hyggelig eftermiddag. 
Mange ting ønskes købt købes. Linea skal sende sedlen til Alex, blandt andet 3 
oppustelige mænd, 10 0 bolde, 10 røde kegler, 2 taktiktavler, 8 højttalere til 
bluetooth… Vogn til at køre alle materialer ind.  
 
Er der plads til opbevaring af de oppustelige mænd samt rullevogn? Louise følger op 
med Alex om der er plads.  
 
Hvert hold skal have egne veste. Alle bør have egne veste allerede. 
Frankly Juice (Alex) vil gerne sponsere tøj til U9.  
U11 ønsker nyt tøj. Hvem sponsorerer?  
 
Kan man tilknytte en fysioterapeut til klubben? Kunne evt give en intro til spillere. 
Frederik undersøger muligheder.  
 
Grill-afslutning skal gentages igen til næste sommer. 

 
Linea sende liste 
til 
materialeudvalg 
 
Louise 
 
 
 
 
 
 
Frederik 
 
 

5. Opstartsmøder – ungdom og 
senior uge 33 

Træner/leder møde ungdom. Afholdes næste uge. Linea spørger Jette om hun tager 
med.  
Allan tager det for senior, inkl Anna og Nicoline 
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6. Træner leder møder 4 x årligt – 

besluttet 17. maj. Planlægning 
af disse og melde ud 

Bestyrelsen afholder 3 møder årligt 
Udvalgene afholder 1 møde årligt 
August/Sept – udvalg, uge 32/33 (2021) 
November – bestyrelsen, onsdag 24. nov (2021) 
Marts – bestyrelsen, onsdag 9. marts (2022) 
Maj– bestyrelsen, grill arrangement 21. maj (2022) 

 

7. Hedebo status (Frederik) 

 

80 hold tilmeldte, 8 hold på venteliste 
Status er at vi går ud fra, at de må overnatte på skolen. 
Møde på onsdag for at se på, om det kan lade sig gøre med de 80 hold. 
Som det ser ud nu må man max være 500 til et arrangement. Vi håber corona 
restiktionerne er overstået til Hedebo. 
Efter mandag kommer der opslag om medhjælpere til weekenden.  

 

8. Corona status – er vi helt fri for 
restriktioner nu? (Frederik) 

 

Ingen coronapas påkrævet ifm aktiviteter. 
Max 500 inkl udøvere, men max 1 person pr 2m2.  
Husk afspritning etc 
Ingen behov for coronavagter p.t.  
Forventer at restriktioner ophæves snarest. 

 

9. Klub-nyt – deadline og ideer 
(Nikoline og Anna) 

 

Næste frist 15. september. Herefter altid 15. i hver måned.  
Nicoline og Anna samler noget. 
Skriver om alle de trænere/medhjælper vi mangler. 
DS og HS status 

 
 
 
Nicoline/Anna 

10. Hjemmeside – Nicoline beder 
om hjælp til at få set udvalg og 
trænere igennem af en anden 

Louise tjekker det igennem. Louise 

11. Sponsorudvalg nyt (Frederik) 

 

Mangler oplysninger på Kenneth Hviid. Marianne sender til Frederik 
Der burde være en sponsormappe med gældende kontrakter. Hvor er den? Louise 
spørger Trine. 
U9 skal have spillertøj, også U11, U19P, HS2 

Marianne 
Louise 
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Aftale med OK. Fået ca 5000kr for et ½ år, hvilket svarer til hvad vi plejer. 
Er blevet kontaktet af Bambusa om vi vil sælge strømper. Klubben kan få 75kr pr solgt 
pakke (5 stk sælges til 150 stk). Eneste krav er at vi sætter deres logo på hjemmesiden. 
Bestyrelsen er umiddelbart positive, og Frederik tager et møde med dem. 

 
Frederik 

12. Status bank-skifte og 
procedurer herfra (Martin) 

 

Vi er i gang med at skrifte bank. Dorthe retter til, så det er os alle 3 der er på – Linea, 
Martin, Marianne. 
Der kommer forespørgsler på mail om alternative betalingsmetoder til dankort på 
hjemmeside. 
Marianne retter henvendelse til Conventus for mulighed for at betale med andre kort 
end dankort, e.g. mastercard. 

 
 
Martin følger op 
med Dorthe. 
 
Marianne 

13. Eventuelt Skolesamarbejdet efter efterårsferien. 6 uger kl 12-14 mandage, mangler én eller 2 
frivillige. 2.+3. klasserne. Opslag sammen med alle de andre opslag.  

 

Beach bane: Alex og Peter skal ud og se på baner i Greve og Roskilde. Der kommer 
dato for grave-arbejde. Vi må gerne søge om penge til det. DHF/DIF.  
 
Børneattester – hvem sørger for disse? 
Mail ud med tilmelding og 25% rabat – hvilke fora? Opslag Fanklub. Deles i grupperne 
 
Opstart bør meldes ud centralt, men hvor? Der kommer forespørgsler fra nye spillere 
Opslag om træningstider facebook + hjemmeside 
 
Status samarbejdsaftaler – Marianne er endnu ikke begyndt. 
  
Liste over håndbolds medhjælpere i Conventus – hjælp til at få identificeret korrekte 
personer 
 
Vores lille opvarmningsrum er vist ikke længere vores. Louise følger op 

Nico/Anna 
inkluderer i 
opslag 
 
Martin ser på 
mulig ansøgning  
 
Marianne 
Marianne  
 
 
Frederik/Linea 
 
Marianne  
 
Marianne, og 
Frederik hjælper 
 
Louise 
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Idræt i natten november 
 
Håndboldens dag er 2. oktober. Det er weekenden efter Hedebo, så vi springer over i 
år. 
 
Årshjul skal opdateres. Louise leder efter dem og vi tager det op næste møde.  
 
Lidt bøvl med Tune IF mails. Louise følger op i HB 
 
 
20 tilmeldt idrætsfest. Linea inviterer Kristian. Louise laver bordplan. 

 
 
 
Louise, tager det 
op næste møde  
 
Louise 
 
Linea 
Louise 

14. Næste møde 4. oktober kl 19.00  
 
 

 


