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Konstituerende bestyrelsesmøde 
 

Dato: 4/4 2022 
Til stede (fysisk eller on-line): Charlotte, Linea (online), Allan, Louise, Gry & Frederik 
Afbud: Nicoline 
 

Punkt Dagsorden Beslutning Ansvarlig 

1. Velkommen   

2. Konstituering og udvalgsposter Formand: Linea Mejer 
Næstformand: Louise 
Mødedagsdagsordner (indkaldelser) og referater (sekretær): Linea – referater 
på turnusordning hver gang.  
Hovedbestyrelse: Louise 
Klubnyt: Gry 
Hjemmesiden: Nicoline tager denne – opdatering af nyheder – fast punkt på 
dagsorden.  
HRØ posten: Allan 
Håndoffice: Henrik Gregers Jørgensen  
Økonomi: Martin og Charlotte 
Senior ansvarlig: Louise – fast punkt på dagsorden 
Ungdoms ansvarlig, udvalg: Allan 
Hedebo kontakt: Frederik – Charlotte (ungdom) 
Festival kontakt: Louise 
Fastelavnsudvalg: Lene 
Idræt i natten (planlægning):  
Skolesamarbejde:  
Ansøgning om tilskud i Greves puljer: Martin ? 
Ansøgninger om tilskud til reklamefonden i Tune IF: Frederik/Linea 

 
 
 
 
 
 
Alle kigger og 
sender videre til 
Nico 
Charlotte 
Charlotte har 
overlevering 
torsdag den 7/4 
 
 
 
 
 
Linea 
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Sponsorudvalg: Frederik + 3-4 stk. mere 
Materialeudvalg: Gry/Alex? 
Trænersamtaler ligger på senior/ungdoms ansvarlige, der inddrager flere hvis 
nødvendigt 
 

 
Gry taler med 
Alex 

3. Økonomi ungdomstrænere/leder Se vedhæftet forslag 
 

 

4. Trænersituationen 
 

Tumlinge – Foreløbig Lene, Linea, Isabella (afslutning for trænere den 23/4) 
U4-8 – Peter, Carina, Lotte (mangler 1 træner og 1 holdleder) 
U9 – Piger – Louise og Anja 
U9 – Drenge – Celia (mangler 1 træner) 
U11 – Piger – Bo og Jette 
U11 – Drenge – Mike (mangler 1 træner) 
U13 – Piger – Er i støbeskeen, afventer afklaring. 
U13 – Drenge – Nicolas og Lasse 
U15 – (mangler træner) 

 
 

5. U15P U15 træner og spillere mangler. Forslag om at kontakte Fløng Hedehusene 
mhp at skabe et samarbejde om U15 pigerne. Vi bør først finde ud af, hvor 
mange piger vi har tilbage på holdet. Vi afventer de sidste pigers 
tilbagemeldinger og tager herefter beslutning om hvordan vi gør. 

 
 
 
 
 

6.  Haltider Afventer U15 tirsdag den 5/4  

7. Klubnyt Sommer træning, kval herrer, OG, ny bestyrelse, afslutning ungdom, U4-8 
afslutning 4/4,  

 

8 Fremtidige mødedatoer 17/5 hos Louise, 21/5 træner/leder hos Louise, 14/6 hos Charlotte og Gry (husk 
kort) 

 

9. Diverse Beach – tilskud? Vi undersøger priser og giver gerne tilskud til minimum 1 
stævne. 
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Sponsor. Vi har et sponsorudvalg og vores tøj skal afspejle de aftaler vi har 
igennem håndbold. Vi kan ikke håndtere aftaler der laves fra den ene eller 
anden træner og forældre. De er vigtigt vi har en enslydende tilgang til det. Alle 
sponsoraftaler skal køre igennem sponsorudvalget. 
Sport24 kører 1 år endnu til juni 2023. Klubdragter – afventer ny sæson.  
Hvor konsekvente vil vi være, i forhold til de retningslinjer vi selv har lagt op 
til? Hvad står vi for? kompetence? 
Træner/leder den 21/5 – Charlotte laver invitation. SU 16/5 
OB forespørger i forhold til Serie3. Hvem kan tage den beslutning er det 
træneren, spillerne eller bestyrelsen? 
Vi vil gerne opfordre til at beholde OB og i stedet for opfordre til at de unge 
spiller HS og eventuelt også træner med OB. 

  Alle ungdomshold sommertræner. U4-8 Allan spørger, Louise spørger senior.  
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