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Referat fra bestyrelsesmøde den 4. oktober 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 09.08.2021 - ekstern 

udgave til godkendelse v/ 
Marianne 

Få rettelser, ellers godkendt.  
Marianne retter 
og sender til 
Nico til 
hjemmeside  

2. Nyt fra ungdom Trille Trolle: Super hyggeligt. God feedback. Der er altid 2 trænere på. Tæt på at holdet 
er helt fyldt op. Nogle er tæt på at have alder til U4-8. 

U4-U8:  Mange børn. Har spurgt U15 pigerne, om de vil hjælpe til, men der er p.t. ikke 
nogen som har meldt sig. Louise kan evt. hjælpe igen sammen med Peter og Carina. 
Kunne overveje en bane i midten, hvor en midtergruppe kunne træne.  Linea følger op 
med U15 spillerne igen, og U4-8 trænerne spørger forældrene. 

Lotte (mor til 2 spillere på holdet) er hjælpetræner. 

Lotte og Carina skal på hjemmesiden. Marianne sender info på Carina til Nico 

U9: 7 spillere + 1 U8 spiller onsdag. Vandt første kamp i søndags. Nyt spillertøj er på 
vej. Højttaler er også afleveret til U9. Var med U11’erne til Hedebo og havde en 
fantastisk weekend. 

 
 
 
 
Linea 
 
 
 
 
Marianne/Nico 
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U11: 11-12 drenge og 15 piger. Malene og Ida er primære trænere, mens Mie, Maja, 
Christina og Mike er medhjælpere. Holdet havde en super god Hedebo turnering og fik 
flotte resultater.  

U15:  10 spillere, så er lidt sårbare ved sygdom m.v. Går super godt med Kristian og 
Lasse.  

U17/19P: 21 spillere p.t., gennemsnitlig 17-18 spillere til træning. Spiller mod DS i 
Tune torsdag og i FHH tirsdag. Frederik mangler stadig en assistent. Lige nu er der en 
forældre der hjælper, men der mangler én til at hjælpe. 

 
 
 
 
 
 
 
Opslag på 
Facebook 
Nico+Anna 

3. Nyt fra senior HS: Er kommet i gang med turnering, men mangler spillere til kampene. 

HS2: Kom 2 nye i torsdags, 11 i alt. Spiller første kamp den 21. okt.  

OB: 9 spillere, første kamp på onsdag 6. okt. 

DS: Har spillet de to første kampe – én vundet og én tabt. Vil gerne have et tilskud til 
kørsel til Nordfalster og spille. Må finde pris, og så følger bestyrelsen op. 

Mangler tøj til et par spillere på DS holdet. Kan evt tage fra DS2. 

 

OG/DS2: Besluttet at stille op som OG indtil jul, da der er for mange skader p.t. 

Fitness: Mange aflysninger – tilmelding styres via Facebook. Tidspunktet passer ikke så 
mange spillere.  

 
 
 
 
 
Nico/Anna 
 
 
Se senere punkt 
om tøj 
koordinering 

4. Opstartsmøder – ungdom og 
senior uge 33 - tilbagemeldinger 

Senior afholdt møde. De fleste ting var allerede nævnt på sommermødet, så ikke 
noget nyt. 
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Ungdom talte med samtlige trænere i stedet.  

Næste sæson starter vi med et fælles møde med hele bestyrelsen og alle 
træner/ledere med henblik på at få introduceret alle nye trænere, få hilst på 
hinanden, bestille tøj m.v.  

 
 
Skal lægges på 
årshjul 

5. Sponsorudvalg nyt? (Frederik) Kenneth Hvid vil gerne hjælpe lidt til og finde nogle sponsorer. 
Måske kunne en ekstra være interesseret. 
 
Aftale på plads med bamboosa startende fra 8. november. En pakke med 5 eller 7 par 
sokker koster 150 kr. Klubben tjener halvdelen af det. 
Vi lægger det op allerede nu, at der kan forudbestilles. 
 
Ok har givet 30% ekstra oveni de 5 øre pr liter + 200kr pr kort de har tegnet resten af 
året. 
 
Der er dialog i gang med en U11 forældre om sponsor af tøj til U11 holdet. 
 
Frankly Juice (Alex) sponserer U9, og tøj er bestilt. 
 
U15 spillerne har muligvis en sponsor – vil gerne høre hvordan det foregår.  
 
Lige nu er SuperBrugsen sponsor. Hvem andre er? Sponsorudvalget mangler alle 
kontrakterne for at kunne se, hvad der er aftalt. Sponsor mappe mangler 
 
Frederik kontakter Rikke Friis for at få oversigt over, hvem der er lavet kontrakter med 
indenfor de nærmeste år. 

 
 
 
 
Frederik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin følger op 
med Lars. 
 
Frederik 

6. Tøjbestilling – hvem gør hvad? Alex præsenterede de nye tøj-sæt. 
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Vi har ladet de gamle sæt køre fra sidste år på alle hold, undtagen U9 og evt U11 og 
evt HS2. Lige nu kan der ikke bestilles nye sæt i den tidligere model, fordi den er 
udgået. Der er stadig lidt tilbage fra DS2, som evt kan bruges. U13 fik sidste år (nu 
U15). De skal have næste år. 
 
Materialeudvalget ønsker en defineret ”kommando-vej” for tøjbestilling, og følgende 
blev besluttet, når der skal bestilles nyt tøj til spillerne:  

• Sponsor-udvalget giver besked til Materialeudvalget om at der må bestilles tøj 
• Materiale-udvalget bestiller prøve-tøj og møder op i hallen med tøjet og 

noterer hvilke størrelser der skal bestilles til holdet. 
• Trænerne assisterer med numre m.v. ved bestilling i samarbejde med 

Materialeudvalget 
• Fra U11 og op prøver spillerne selv tøjet og bestiller med det nummer de 

ønsker (eller hvad der nu er aftalt med træneren) 
• Fra U15 og op har man sit eget sæt (fordi man spiller med harpiks) 
 

Suppleringstøj: 
• Træner/holdleder skal bestille enkelte størrelser via hjemmesiden.  

 
Tøjet overgår til materialeudvalget, hvis ikke det er i brug, og så kan Materialeudvalget 
give tøj videre til andre hold, hvis der er behov. 
 
Når der skrives til materialeudvalget, så skal det sendes til både Alex og Gry. 
 
Et sponsorat til tøj skal gerne være til 2 år. 
 
Vi ønsker den nye klubdragt, men vi kan måske ikke nå at få prøvetøj bestilt til 
klubdagen. Alting er forsinket pga corona situationen. Det er nemmest for 
Materialeudvalget at håndtere det på klubdagen, men det kan måske ikke lade sig 
gøre i år. 
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Kampens spillertrøjer til klubdag – et par stykker haves. Materialeudvalget bestiller 
børnestørrelser. 
 
Træningstøj til opstart for trænere:  
Træningstøj får man det år, man starter som træner og herefter hvert andet år. 

 
 
 
 
 
 

7. Hedebo evaluering (Frederik) 

 

Nedenstående evaluering er Frederiks egen – udvalg har ikke evalueret sammen 
endnu: 
Generelt positivt. 860 spillere. Over 500 overnattende.  
Antallet af deltagende hold var lige i overkanten, og søndag aften blev lidt for lang, 
indtil 17.45. Udvalget var udfordret pga sygdom.  
Der var udfordringer med at få nok frivillige til weekenden, særligt nattevagter. Evt. 
kan vi betale et eksternt firma til at tage nattevagter næste år. 
 
Det ville være godt at have en opgavebeskrivelse, som skal lægges ud til orientering til 
forældre samt et andet system til at håndtere tilmeldinger og frie vagter. Det er 
nemmere at tilmelde sig en opgave, som man ved hvad det er, og det præcise 
tidsinterval. 
 
Der har været corona-smittede i én af klubberne, og der er såvidt vi er orienterede 
ikke blevet smittet videre til andre klubber. 
 
I januar/februar inviteres til ”tak for hjælpen” fest. 

 

8. Kontingent status (Marianne) 
 

Alle hold er ved at være i hus med betalingerne, pånær HS2, hvor ingen har betalt 
endnu. Allan siger det til dem igen – skal være i hus inden 21. oktober. 

Allan 

9. Planlæg træner leder møder 24. 
november – afholdes af 
bestyrelsen (besluttet 9. august) 

Træner/leder møde oprettes som begivenhed på Facebook. 
Mødet er 24. nov kl 19.15 
 
Dagsorden: Linea/Louise planlægger dagsorden men skal i hvert fald indeholde 
frivillighed til Hedebo.  

Martin 
 
 
Linea/Louise 
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(Bør datoer for de andre møder 
også meldes ud) 

10. Klub-nyt – deadline og ideer 
(Nicoline og Anna) 

Deadline d. 15. hver måned 
Denne måned: Banboosa og Hedebo. Hjælp til U4-8 samt til skoleprojektet. 
Linea skriver om skoleprojektet. 
 
Skriv om Hedebo - 4 hold deltog fra Tune. Martin kommer med input. 

 
Linea 
Nico/Anna 
 
Martin 

11. Skolesamarbejdet efter 
efterårsferien. Er det på plads? 

Hver 3. uge om mandagen+fredagen: 
8.+12. november 11.45 til 14.00. Vi skal have fundet nogen til at tage sig af det. 3 uger 
efter igen 29. november + 3. december. 

 
Linea slår op i 
træner/leder 

12. Nyt fra Hovedbestyrelsen 
(Louise) 

 

Idræt i natten 12/11 kl 17.30 – 20.30. 1-2 x ½ time 
Louise vil gerne deltage. Opslag skal laves på Facebook, når vi kender flere detaljer. 
Louise laver opslag, når vi nærmer os. 
 
Sportsaften 17/12 – med spisning 
 
Tune IF’s juletræsfest 28/11 
 
Nye retningslinjer for børneattester. Gælder livet ud, når først den er hentet. I Tune IF 
vil vi dog indhente hvert 5. år. 

Louise  

13. Samarbejdsaftaler og 
børneattest status (Marianne) 

 

Samarbejdsaftaler er lavet men mangler at få dem givet/underskrevet af trænerne. 
Næsten alle børneattester er i indhentet med hjælp fra Dorthe Toftebjerg.  

Det rejste forslag blev diskuteret: At alle trænere, som har turneringshold får 
kørselsgodtgørelse til kampe for at det er lige vilkår for alle. 

Det har hele tiden været sådan, at trænere på senior-hold får tilskud, mens trænere 
på ungdomshold ikke får kørsels-tilskud – her skal forældre køre. Bestyrelsen beslutter 
at fastholde denne aftale. 

Marianne 
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14. Opdatering af årshjul (Louise, 
fra sidste møde) 

Hvem har Årshjulet liggende? Vi skal have det opdateret… Alle 

15. Eventuelt Der er kommet forespørgsel på tilskud til Juletur fra U9, U11 og U15. De vil gerne til 
Skjern 27.-29. december.  
Hvor meget vil vi bidrage?  
Vi estimerer omkring 40 personer inkl trænere. Bussen koster ca 18.000kr.  
Det blev besluttet, at klubben betaler bus, holdgebyrer, træner-udgifter, samt 100kr i 
tilskud pr spiller. Egenbetaling bliver derfor omkring 425 kr pr spiller (uden ekstra 
morgenmad og liga billet) 
 
Referat fra Generalforsamling – underskrift af Gert. Mangler på hjemmesiden. Martin 
følger op. 
 
Klubdag: Linea og Jette snakker sammen om det. Måske 7. november 

 
 
 
 
 
 
 
 
Martin 
 
 
Linea og Jette 

16. Næste møde Onsdag 3. november kl 19.00 
 

 
 
 

17. Beslutninger taget mellem 
møder 

Via Messenger korrespondance bestyrelsesmedlemmerne imellem blev det 11. 
oktober besluttet at givet et tilskud på 1500kr til U9 holdet til et arrangement med 
bowling og spisning i Roskilde. (egenbetaling blev derfor 70kr pr spiller) 

 

 


