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Referat fra bestyrelsesmøde den 7. februar 2022 
 

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

Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 

1. Referat fra 10.01.2021 - ekstern 
udgave til godkendelse v/ 
Marianne 

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

2 Økonomi 

 

Årsregnskab skal fremlægges 17/2. Det ligger lige nu hos Rikke til revisor-

gennemgang. Linea og Marianne følger op med Martin.  

Linea/Marianne 

3 Budget for mad og dj til senior-

afslutningsfest (spørgsmål fra 

Nicoline) 

Fest afholdes 19. marts.  

Det besluttes at give et tilskud på 5000kr til festen. Efter mødet blev det besluttet via 

besked på Messenger at lægge yderligere 1000kr til, så der kunne bestilles live musik.   

 

4 Forslag til indstillinger til 

pokaler og priser til 

Idrætsfesten. 

 

Bestyrelsen gennemgik de forskellige typer af priser og besluttede hvem der skulle 

indstilles. 

Linea skriver indstillinger 

Linea 

5 Generalforsamling. Hvem er på 

valg, og hvem stiller op. 

Forberedelser til GF (alle) 

Generalforsamling er 23. marts kl 19.00. Marianne skal skrive ud om dato. 
 
Kan vi mon få Peter Mygind som dirigent? Han skal spørges ved lejlighed. 
 
Alle er på valg i lige år og kasserer er også på valg 
Genopstiller: Nicoline, Louise, Linea og Allan. Frost vil gerne fortsætte som suppleant. 

Marianne 
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Genopstiller ikke: Anna, Marianne og Martin.  
 
Der skal derfor bruges nye kræfter til bestyrelsen, særligt en kasserer. Opslag laves. 
Anna spørger Nicoline om hun kan lave et opslag som både kan komme ud via 
plakater og via Facebook. 

 
 
Nicoline 

6 Moral/etik/politi i forbindelse 

med træning og kamp (Linea) 

På et af herre senior holdene har der været situationer, hvor en kvinde har været 
tilstede i herrernes omklædningsrum under omklædning og bad. 
Træneren er kontaktet og har lovet at følge op med holdet omkring den adfærd.  
Halvagten har været kontaktet og har sagt, at han kan tilkaldes når der er behov. 
Såfremt vedkommende stadig ikke udviser god adfærd, vil vi give en advarsel fra 
klubbens side.  

 

7 Er der noget med at hvert hold 

må bruge et vist beløb i 

cafeteriet til holdet? Hvor 

meget. Regler bør genopfriskes 

og meldes ud.  

Der er afsat 500kr til et træner-team til en middag i løbet af sæsonen.  
Ungdomsudvalget og Seniorudvalget har også 500kr. 
Udover dette er der ikke afsat noget. 
 

 

8 Nyt fra Ungdomsudvalg (Allan)  Kommende U9’ere skal der holdes møde med. Mangler træner. 5 kommende U9 
drenge. 7 kommende U9 piger. Evt kunne nogle 2014 børn rykkes op. 
U11 pigerne (p.t. 10 spillere): Bo og Jette fortsætter som trænere.  
U11 drengene (p.t. 5 spillere): Vi er i dialog med en træner, men der skal findes en 
træner mere.  
U13 drengene (p.t. 7 spillere): To trænere har meldt sig og vil gerne træne holdet.  
U13 pigerne (p.t. 15 spillere): Allan er i dialog med 2 mulige trænere. 
U15 piger: 8 spillere er tilbage. Mangler træner. 
 
Sæsonafslutning fredag 8. april – husk at invitere U8’erne med. Vi holder det på 
skolen i Højens gymnastiksal. 

 

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


     

         TUNE IF HÅNDBOLD               

                                  Seriøs håndbold – for sjov 

 

 

9 Nyt fra Seniorudvalg (Louise, 

Anna, Nicoline) 

Der kommer snart en afslutningsfest (19. marts). 
 
Mht oldgirls skal der vurderes hvor mange der fortsætter, og dermed hvordan 
holdsituationen er for næste sæson. 
 
Der skal bruges en ny holdleder til DS i stedet for Flemming, der ønsker at stoppe. 

 

10 Nyt fra sponsorudvalg 

(Frederik) 

Ingen nyheder siden sidst. 
 
Skal snakke med Pattegris, når han er tilbage fra ferie. Sponsorudvalget vil gerne 
have en aftale om der evt kan laves noget på tværs af hold.  
 
Der kan søges til Reklamefonden. Det besluttes at søge tilskud til en bus til 
Påskestævne samt til redskaber til Tumlinge. Linea skriver til Lene og får tilsendt 
tidligere ansøgninger. Frederik hjælper med at skrive.  
 

 
 
 
 
 
Linea/Frederik 
 
 
 

11 Nyt fra Hovedbestyrelsen 

(Louise) 

Der er HB møde 15. marts. 
 
Haltiderne skal snart på plads - Lotte CBL og Søren Halvagt koordinerer. Linea følger 
op om vores ønsker. 
 
Gulv i hal 1 arbejder, så der holdes øje med om der skal gøres noget med det.  
 
Beachhåndboldbanen er stadig under planlægning. Der indhentes tilbud på 
etablering.  
 
Der planlægges børne OL til Tunefesten. 
 
Musikfestivallen kommer også i år. Overvejer at lave et event for alle i Tune.  
 
Vi skubber på, så der ikke kun er basket i hal 1 for at øge fleksibiliteten. 

 
 
Linea 

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


     

         TUNE IF HÅNDBOLD               

                                  Seriøs håndbold – for sjov 

 

 

 
Forslag som skal bringes videre i HB: Vi vil gerne have opstreget 3 meter-streger på 
kortbanen i hal 1. 
 

12 Ideer til klub-nyt (Nicoline og 

Anna) 

Deadline 10. februar 
U15 pigerne kunne godt bruge et par ekstra spillere.  
Mangler trænere og spillere. 
Generalforsamling 23. marts 

 

13 Eventuelt Skole-samarbejdet starter op igen, men håndbold er denne gang ikke med fordi vores 
uger falder, hvor børnene ikke skal i hallen. 
 
Der kommer snart en Hedebofest for Hedebo-udvalget. 
 
Det skal tages op på HB at vi ønsker aflåst rum. Linea skriver til hallen. 
 
Der skal laves budget til næste år, som skal være klar til Generalforsamling. Tages op 
på næste møde. Martin laver oplæg.  
 
Holdning til køb af drikkevarer hos Conrad eller eget køb i supermarked: Bestyrelsen 
opfordrer til at der købes hos Conrad.  
 
Vi har ikke et klublokale og ønsker et lokale, hvor vores medlemmer kan sidde i fred 
efter træning. 
 
Næste møde: Onsdag 2. marts kl 19.00. 

 
 
 
 
 
Linea 
 
Martin 
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