
  

Tune IF Floorball

 
Tune Hallen, Logen 

Tune, d. 17. februar 2022 

 

 

Referat, Generalforsamling, Tune IF, Floorball 
 

Fremmødte medlemmer: Michael G, Rico, Casper F, Christian R, Sune, Martin, Søren K, Jimmy, Michael K, 

Stig, Kasper H 

 

 

1: Valg af Ordstyrer, Referent og Revisor 

Ordstyrer: Enighed om fælles ordstyrer post 

Referent: Kasper H 

Revisor: Tune IF Hovedbestyrelse 

 

Det blev bekræftet at indkaldelsen til Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.  

 

 

2: Valg af bestyrelse 

Formand: 

- Casper F (ikke på valg) 

Næstformand: 

- Simon (ikke på valg) 

Kasserer:  

- Michael G (ikke på valg) 

Bestyrelsesmedlemmer: 

- Katja (modtager ikke genvalg) 

- Zette (modtager ikke genvalg) 

- Christian R (opstiller) 

- Rico (opstiller) 

 

Generalforsamlingen valgte de nyopstillede bestyrelsesmedlemmer. 

 

Bestyrelsen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer: Katja og Zette 

I samme ombæring blev der budt velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer: Christian R og Rico. 

 

Det blev desuden besluttet at holdets træner er: 

- Søren K 

 

 

3: Regnskab 

 

Kassereren gennemgik regnskab og budget. 

 

Forening har et lille overskud på ca. 480,- dkk. 

 

Generelt for regnskabsåret: 

- Skift af bank. 

- Skift fra halvårlig til helårlig kontingentbetaling. 
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Generel snak om det fremlagte: 

 

Regnskab sæson 2021/2022 

- Udgift til Floorball Danmark (FD) (770,-). Er det noget vi har gavn af? Vi havde det i starten af 

forenings opstart ved træner input fra FD. Måske nu igen når klubben begynder at deltage i 

turneringer. 

 

Budget, sæson 2022/2023 

- Der er dd. 14 betalende medlemmer (bestyrelsesmedlemmer + træner tæller ikke med) 

- Der er pt. 6 medlemmer der ikke har betalt kontingent for indeværende sæson 

- Kasseren rykker for betaling. 

- Der er stadig mulighed for at øge foreningens indtægter ved salg af bandereklamer + evt. 

turneringer afholdt af klubben.  

 

Se endvidere vedlagte Regnskab/Budget for detaljer.  

 

Tune IF Hovedbestyrelse godkender formelt regnskabet. 

 

4: Visioner for holdet 

Vi havde en snak om følgende emner: 

 

Hverdags-Turnering 

- Opstart (lad os se hvordan det går med tilmeldinger og niveau). 

- Bruge turnering til at skabe kontakter til andre klubber og evt. arrangere kampe uden om turnering. 

 

Turneringer vs. Træning 

- Hvordan er stemningen i klubben ift. træning og turneringer. 

- Nogen er til træning og andre er til turneringer. 

- Snak efter træning med flere medlemmer; er der tilslutning? 

- Hverdags-turneringen er en rigtig god prøve ballon på tilslutningen. 

- Floorball Danmark kontingent: Hvad har vi af muligheder af turneringer igennem dette. 

 

Keeper: 

- Vi har kun 1 keeper. Det kunne være fedt med flere til vores træninger så vi ikke skal skyde på 

dummies.   

- 2 markspillere ville gerne prøve kræfter med keeper rollen. 

- Snak om træningsdragter til de nye markspillere. 

 

Træning: 

- Hvordan ønsker vi vores trænings timer? Kamp vs. bold teknik. 

- Der var stemning for mere kamp end teknik. 

- Der kunne trænes kamp situationer. 

- Præcisering af træningstider, da mange føler vi ‘spilder’ tid på snak og bande opsætning. 

- Mødetid: 20:15. 

- Træning start: 20:20 

 

Holdsport: 

- Opfordring til at tilmelde/framelde sig til træning. 

- Få kampe på Holdsport så man kan tilmelde sig her (og evt. aflyse træning hvis kampe ligger i 

samme tidsrum). 
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5: Kontingent 

Kontingentbetaling følger træningssæsonen: Aug 2021/Aug 2022 

Kontingentet betales for hele sæsonen. Kontingent for sæson 21/22: 600,- dkk. 

 

Det blev besluttet, at give bestyrelsen mandat til, at hæve kontingentet til 1200,- dkk. pr. sæson hvis 

nødvendigt. Dette er dog tidligst gældende fra sæson 22/23.  

 

Hævelse af kontingent skal sikre dækning af evt. turneringer. Om holdet bliver tilmeldt turneringer afgøres i 

sæson 21/22, hvor de første 3-mands turneringer (Hverdags-turnering) vil vise, om der tilsluting til dette. 

6: Udstyr 

Generelt er der brug for nye bolde samt reserve stave til udlån.  

- Det undersøges om der evt. er gamle stave der kan købes (Rico). 

 

I forbindelse med turneringer er der brug for: 

- Nyt spillertøj (de nuværende har forkert placering af spillernummer). 

- Evt. undersøge om nuværende kan bruges ved eftertryk af nummer. 

- Målmands dragt (der er 2 nye mark spillere der gerne vil prøve kræfter som målmand). 

- Knæstrømper (betales af egen lomme). 

 

Medlemmerne opfordres til at tilbagelevere lånte overtrækstrøjer efterfølgende gang man kommer til 

træning. 

 

7: Trænings inspiration 

Blev dækket i pkt 4: Visioner for holdet 

 

8: Bandereklamer (bud til nye sponsorer) 

Der er fortsat ledig bandereklame plads. 

 

Forenings medlemmer opfordres til undersøge om de har kendskab til mulige sponsorer. 

 

Vi snakkede om, hvordan kunne vi gøre det mere attraktivt at købe reklameplads: 

- Deltage i turneringer så reklamerne bliver vist til flere. 

- Arrangere floorball turnering for sponsorer. 

 

9: Arrangementer (hvad kunne vi tænke os at lave) 

 

Sommerfest:  

- 11/6-22: Hos Dunse (Discgolf, øl + mad og hygge). 

 

Mad-aftener hos Conrad 

- Genoptage konceptet mad-aften inden træning (hos Conrad). 

 

Intro til nye medlemmer: 

- Der var ikke det store held med at lokke nye spillere til med hygge turneringen sidste gang. 0 

tilmeldte. 

- Gøre mere opmærksom på vores trænings tider via opslag på Hallens opslagstavler. 

- Christian R laver oplæg. 
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10: Evt. 

General udtryk for at vi har et hyggeligt hold der er åbne for nye medlemmer. 

 

Vi snakkede om kontingentbetaling for personer der sjældent kommer til træning. Det er altid rart at have 

flere til træning - også når man kun lige akurat er 6 spillere på en trænings session. 

 

Vi holder fast i 3 gratis trænings sessioner og herefter indmeldelse. 

 

Forbedringer: 

- Vi skal være bedre til at introducere nye medlemmer til: Holdsport og Facebook gruppen ‘Tune 

Floorball (spiller).  

 

 

11: Godkende referat 

Referat fra sidste generalforsamling blev ikke præsenteret. 

 

 

12: Forslag fra medlemmerne 

Punktet udgår. 

 


