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 Bestyrelsesmøde tirsdag d. 14.6.2022 
 

Til stede (fysisk eller online): Charlotte, Allan, Frost, Linea 
Afbud: Nicoline og Louise 
 

Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 
1. 
 
 
 

Velkommen 
Godkendelse af referat 

Frost fremsender tidligere referater til bestyrelsen for godkendelse ASAP 
Linea fremsender halfordeling til bestyrelsen 
 
Referat sendes ud med det samme og ligges op på hjemmesiden, efter 
godkendelse. 
 

Referent 
fremsender til 
Nicoline, som 
lægger på 
hjemmesiden 

2. Nyt fra formanden: 
 

Linea til møde vedr. ukrainske flygtninge med flere interessenter i Tune. Der 
kommer 48 ukrainere til Tune, primært kvinder og børn. Håndbolden har givet 
tilsagn til at være med til aktiviteter m.m. Frit kontingent til alle. 

 

3. Nyt fra kassereren: * Charlotte har fået adgang til Håndoffice og har fået tildelt samme kasserer- 
   rettigheder, som Marianne havde. 
* Kasserer-mailen er overdraget til Charlotte 
* Mangler blot adgang til bank, Charlotte skal sende MitID-informationer til 
  Dorthe T. 
  Så næsten køreklar på kasserer-rollen ���� 

 

5. Udvalg: 
 

Ungdomsudvalg: 
* Ny forældre på prøve til U9-drengene 
* Vi skal finde en voksen / holdleder / administrativ hjælper til U11-drengene,  
    primært til kampene 
* Overvejelse vedr. samtræning med U11-drenge og U11-pigerne, snakker om     
   det til ungdomsmødet d. 21.6 
* U15-piger: Zenia og Ida Hors vil gerne hjælpe med de små årgange. 

 
 
 
 
 
Linea følger op 
med pigerne 
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   Pt. dog udfordring om træningsdage samt klub? Suzette afventer    
   tilbagemelding fra Tune-tøserne.  
* Et godt match mellem træner og unger på de enkelte hold – dejligt ����  
Seniorudvalg: 
* Mangler stadig holdleder til DS1 – Louise snakker med damerne, har de selv 
   emner? 
Sponsorudvalg: 
* Søgt fonde til beach-banen (KV-fonden, Lokal og Anlægsfonden). Mangler at  
   søge Nordea 
* Roskilde Dyrskue: Frost fremsender faktura til Pattegrise.dk 
Roskilde Festival: 
* Vi mangler hjælpere til årets festival, d.d. mangler vi 20! 
* Vi køber lidt god rødvin / øl til Tune-håndværkerne, der har sørget for nyt 
    gulv + front til RF-boden 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charlotte sørger 
for dette 

6.  KluNyt Næste deadline: 9. august (Frost skriver vedr. U13- og beach)  
7. Træningsdragt: Salg af klubdragt STORT ønske, materialeudvalget arbejder videre med dette. 

Kommer til at foregå i august 
Træningsdragt til trænere tilbydes hvert andet år. Nye trænere tilbydes 
selvfølgelig dragt. 

 

8 Årshjul + jobkort Jobkort: Udleveret af Linea – opdatering? 
Cup 13 i Hedehusene: 3 hold deltager (2 pige + 1 drengehold) 
Træningstider fra start august: Allan har dem klar i næste uge / Linea 
fremsender til halkontoret 
Træningsopstart: Fra d. 8. august / uge 32 (Allan følger op på ungdomsmødet 
d. 21.6) 
Opstartsmøde: Tirsdag d. 16. august. Husk her at informere trænere om at et 
beløb pr. hold til spisning foregår hos Conrad 
Årshjul: Louise?? 
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Niveaustævner: Afholdes i Tune ���� (Allan har kontakt til Søren P) Allan 
fremsender de datoer, som vi har søgt 

9. Conventus / Kontingent: * Charlotte opdaterer holdoversigten og gør holdene aktive. Vi blev enige om 
   25% kontingent reduktion ved betaling inden d. 1/9. 

 

10 Eventuelt: * Trænerspisning ungdomstrænere (1000,- bevilliget d.d. jf. referat fra d. 7.   
    Februar, Allan giver Marianne besked) 
* Håndboldkaravane: Allan kontakter HRØ. Hvad kræves der? Kontakt til  
   skolen? 
* Trænerkursus d. 25/6 i Tune Hallen. Charlotte info i FB-gruppen 
* Uddeling af Tune posten: Tune håndbold interesseret? Allan har bolden, 
   snakker med trænerne til ungdomsmødet d. 21.6 og Peter M, da han har haft 
   tjansen med et fodboldhold 
* Kortbane i hal 3?  
* Husk på agendaen fremadrettet at følge op på diverse kommunikation på  
   vores messenger-gruppe 

 
 
 
 
 
 
 
 
Linea tager 
kontakt til Søren 
 

 Næste møde: Tirsdag d. 9. august hos Gry og Charlotte  
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