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Side 1 af 2 
 

Referat fra generalforsamling i Tune IF Håndbold 23. marts 2022. 
 
 
1) Valg af dirigent. 

Allan blev valgt enstemmigt.  Og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 

2) Valg af 2 stemmetællere 
Alex blev valgt som stemmetæller. 
 

3) Beretning 
Allan fremførte beretningen på ungdomssiden. Louise fremførte beretningen på 
seniorsiden. Hvorefter Frederik og Linea fremførte beretningen for resten af klubbens 
aktiviteter. Et år der stadig var præget af corona.  
 
Beretningen blev efterfølgende godkendt. 
 

4) Regnskab 
Martin og Marianne fremførte regnskabet. 
 
Dorte forklarede tilskud på medlemmer under 25 år fra Greve Kommune blev baseret på 
2019-tal.  
 
Regnskabet blev godkendt 
 
Martin fremførte budgettet for 2022. 
 
Dorte spurgte ind til trænerudgifter. Louise fortalte om beach-banen der vil blive etableret 
omkring hallen. 
 
Budgettet blev godkendt.  

 
5) Indkomne forslag 

Ingen indkommende forslag. 
 

6) Beslutning om antal medlemmer i afdelingsbestyrelsen 
5 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter. 

 
a. Formand Linea Mejer 

Kasserer Charlotte Bonde blev valgt. 
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b. Medlemmer til afdelingsbestyrelsen  
Gry Fisker 
Allan Junker 
Louise Engbo 
 

c. Valg af medlem og suppleant til hovedbestyrelsen 
Medlem: Louise Engbo 
Suppleant: Linea Mejer  
 

d. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 
1. suppleant Frederik Frost (valgt) 
2. suppleant Nicoline Skjærlund (valgt) 

 
e. Revisor og revisorsuppleant 

Rikke Friis (Genvalgt) 
 

f. Regnskabsfører 
Martin Østberg blev valgt 

 
7) Eventuelt 

• Malene stillede forslag om at anerkende Lasse A’s arbejde som træner og indstille ham 
til en af klubbens priser til Idrætsfesten. 

 
• Der blev stillet et spørgsmål om man ikke i Materialerummene venligst kunne stille 

tingene tilbage hvor de hører til, når de er blevet brugt til træning. 
 
• Husk at hjælp til med klubbens aktiviteter – herunder Hedeboturneringen og Roskilde 

Festivalen. 
 
• Der blev informeret om at Hedeboturneringen har 50 års Jubilæum i 2024. 
 

Der var 15 personer tilstede til generalforsamlingen. 
 
 

_________________________  _________________________ 
Dirigent: Allan Junker   Formand: Linea Mejer 

 
 

_________________________ 
Referent: Frederik Frost 


