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Referat fra bestyrelsesmøde den 10. januar 2022 (ekstern) 
 

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

Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 
1. Referat fra 03.11.2021 - ekstern 

udgave til godkendelse v/ 
Marianne 

Godkendt, kun en enkelt stavefejl. Marianne retter og sender til Nicoline. Nicoline/ 
Marianne 

2 Nyt fra Ungdomsudvalg (Allan) Det blev på det afholdte træner/ledermøde i november besluttet at vi skal til Herning 
på Påsketur. Vi har tilmeldt 5 ungdomshold. Max betaling pr barn bliver 200 kr, og 
klubben yder resten i tilskud. 

Ida Wang Nielsen holder pause lige nu – har eksamen. Peter har bedt om lidt hjælp fra 
forældrene til U4-8. 

Næste sæson bliver et puzzlespil at få til at gå op. En status fra hvert hold blev givet: 

Tumlinge Trille Trolle: Kører fint. En del er snart klar aldersmæssigt til mikro. Huske at 
gøre reklame for Mikroerne – Nicoline laver et plakat-oplæg og sender til Allan til tryk. 

U9: Vi vil gerne have 2 separate turneringshold næste sæson, men piger og drenge kan 
godt træne sammen. Der skal findes mindst 1 og helst 2 trænere.  

U11: Bo og Jette fortsætter med U9 pigerne (U11 pigerne fra næste sæson). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicoline/ Allan 
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U13 bliver splittet i drenge og piger fra næste sæson. Blandt drengene på nuværende 
U11 hold vil kun 7 blive U13 drenge og 5 vil stadig være U11. Kan de måske træne 
sammen? Fløng Hedehusene har heller ikke så mange U11 drenge, så der kunne måske 
blive noget fællesskab.  

Muligvis 2 trænere der gerne vil have U13 drengene. Muligvis er der én som gerne vil 
have U11 drengene, sammen med én mere der skal findes. U13 pigerne: Allan er i dialog 
med 2 træner-muligheder.  

U15/17: Vi ved ikke, hvad status bliver næste sæson. Umiddelbart er der kun 2 piger, 
der bliver U17. To piger skal på efterskole. 

U19 drengene spiller p.t. i Himmelev. 

U19 pigerne spiller p.t. i Team Hedeland. De 4 Tune spillere, som vi har vil blive tilbudt 
at spille hos DS næste sæson. 

Der skal bruges en masse holdtider til alle de nye hold. Allan noterer tider til Linea, som 
tager diskussionen med  

Klubdag skal snart besluttes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allan/ Linea 
 
 
Allan/ 
Ungdomsudvalg 

3 Seniorudvalg (Louise, Anna, 
Nicoline) 

Der var seniorfest 4. december. 

Der blev stillet spørgsmål til, hvem der har det overordnede ansvar ved disse fester? 
Eksempelvis når der opstår problemer under festen, som der gjorde ved seneste fest. 
Er det Conrad og/eller festudvalget? Bestyrelsen nåde frem til, at Conrad har 
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bevillingen til festen, og derfor bør det overordnede ansvar være hans. Festudvalget 
bør selvfølgelig være behjælpelige med at holde god ro og orden. 

Seniorudvalget indkalder snart til møde for udvalget + træner/ledere. 

Der mangler en holdleder til at hjælpe Brian kommende sæson, fordi Flemming 
stopper. Brian har kontrakt med os næste sæson med.  

Oldgirls har en del frafald med skader, så Louise snakker med spillerne og Nancy for at 
se, hvor mange spillere der reelt er på holdet, og herefter vurderes det, hvad der er 
den bedste løsning for holdet for næste sæson. 

4 Nyt fra sponsorudvalg (Frederik) Bambusa: Faktura endnu ikke modtaget.  

Vi havde 500 totalt antal pakker. Der er blevet solgt 100 pakker. Vi blev enige om at 
købe de resterende pakker og sælge dem henover året – samt få nogle af 
ungdomsspillerne til at sælge sokker.  

Der er kommet sponsor til hættetrøjer til U9’erne. 

Frederik vil henvender sig til Brugsen og Pattegris snarest for at søge aftaler om 
sponsorater. 

Søge ekstra penge fra Reklamefonden. Det har tidligere været Martin. Vi synes vi skal 
søge tilskud til strandhåndboldbanen. Louise beder Peter om en kort 
projektbeskrivelse. 

Hvis der næste sæson kommer mange nye hold skal der søges sponsorer til dem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louise/ Martin? 
(Marianne 
spørger ham) 
 

5 Nyt fra Hovedbestyrelsen 
(Louise) 

Idrætsfest bliver 30/4. Vi skal snart lave indstillinger til pokaler og priser, og 
indstillingerne bliver herefter behandlet på HB mødet. Vi skal have indstillinger på 
dagsordenen til næste bestyrelsesmøde, så vi kan beslutte hvem vi der skal indstilles. 

Alle 
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Cafeteriet er under diskussion i HB. 
Generalforsamling planlægges til 23/3 kl 19.00. Invitation sendes ud via Conventus på 
Fanklubben senest 1 måned før.  
 
Vi skal huske vandrepokalen til Generalforsamling.  
 
Paddle-tennis banen: Indvielse 15. januar kl 11, hvor man kan afprøve den.  

 
 
Marianne 
 
 
 
 

6 Ideer til klub-nyt (Nicoline og 
Anna) 

Generalforsamling samt klubdag. 
Fastelavnsfest aflyst 
Der kan stadig købes strømper. 
Påsketur for Ungdom 

Nicoline/ Anna 
 
 
Allan 

7 Eventuelt Vi har nu 2 flade ”hvide oppustelige mænd”, og vi tror, at de er blevet brugt af andre 
og blevet ødelagt. Vi skal diskutere med hal-mændene, om vi kan få vores eget aflåste 
rum. Louise tager den i HB. 
 
Invitation til arrangement 21/1 om ”årets idrætsforening” lægges op på Fanklubben 
(med profil Tune IF). Vi lægger det op her men gør ellers ikke noget for at trække folk 
til. 
 
Materialeudvalget er i gang med at få kampbolde (en anden farve end 
træningsboldene) – kommer snart så holdene selv kan vælge. 
 
HS2 vil forsøge at træne med oldboys om onsdagen. 
 
Torsdagstiden 17 – 18.30 spiller U15, og 18.30 - 20 spiller DS.  
 
Beach håndboldbanen: Beliggenheden er godkendt – forlængelse af multibanen.   
Estimeret pris 260.000kr. Byggetilladelse mangler vist stadig. 
 

Louise 
 
 
 
Frederik 

http://www.tune-if.dk/Haandbold/default.htm


     
         TUNE IF HÅNDBOLD               
                                  Seriøs håndbold – for sjov 

 
Næste møde: 7. februar kl 19.00. 
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