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Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 6. februar 2018 
 
Til stede:  
Lars, KARATE 
Finn, Tune-Hallerne 
Fritz, TRIM 
Christina, FU 
Judi, FU 
Pauli, FU 
Jørgen, BRIDGE 
Morten, FU + FODBOLD 
Dorthe, FU 
Jørgen, GYMNASTIK 
Lotte, FU 
Randi, FU 
Steen, BILLARD 
Lene, HÅNDBOLD 
 

1. Valg af ordstyrer: Judi 
2. Valg af referent: Lene 
3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
4. Hallens FU (Finn) 

a. Information 
b. Eventuelt 

5. Orientering 
a. Klubnyt / Tune Posten: ”Randis” første nummer er på gaden, og Randi og Dan 

kommunikerer løbende. Stor ros til Randi. Vedr. opslag om generalforsamlinger, så 
skal alle afdelinger annoncere med 14 dages varsel iht. vedtægterne og med den 
sædvanlige følgetekst. 
 

b. Idrætsråd: Omvalg den 13. februar grundet manglende fuldmagt hos en 
repræsentant ved det ordinære valg. Den oprindelige formand og næstformand 
arbejder videre til valget er afgjort. 
 

c. Puljeansøgninger: Pauli er formand for udvalget. Svar på ansøgninger kommer først 
efter nyvalg til Idrætsrådet. 

 
d. Facilitetsstrategi: Pauli og Finn har været til det sidste møde, og der arbejdes nu 

videre mod en endelig strategi v/ Idrætssekretariatet. 
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e. Samarbejde TUC (se bilag): Der er startet et samarbejde op og det har indtil videre 
været rigtig positivt. TUC har to busser, som Tune IF’s afdelinger kan låne. 
Forældrene skal give tilladelse til, at børnene må køre med bussen. Der kræves ikke 
stort kørekort. Se den rundsendte aftale mellem TUC og Tune IF. 

 
f. eSport: Er lige annonceret i Klub-Nyt og opstartes i samarbejde med Jeppe, leder på 

TUC og Alexander Schaumburg-Müller. Der er 16 pc’ere til rådighed i TUC. 
 

g. Floorball: Jan Bonke står for det. I alt 20 henvendte sig inkl. en gruppe fra Køge, 
men Køge-folkene fandt haltid i Køge, så nu er vi nede på 8-9 stykker. Der 
annonceres løbende, og der ser ud til at være stigende interesse. 

6. Judi 
a. Timefordeling: Der er gennemført dialogmøder med stor succes, og FU er tæt på 

afklaring med alle tider for sæson 18/19. Der er fokus på, at tiderne kl. 17-20 så vidt 
muligt prioriteres til ungdommen. Ros til Judi/FU for at sætte gang i dialogmøderne. 

b. Kontrol af timer: Det er vigtigt, at FU/HB har overblik over forbruget af hal-timer og 
vigtigt at dem, der deltager i aktiviteterne, er medlemmer. Tilsvarende vigtigt, at 
dem, der har booket sig til CBL-aktiviteter, melder afbud, når de ikke kommer, så 
folk på venteliste kan deltage. 

c. Idrætspriser til Idrætsfesten: Husk at komme med indstillinger indenfor den angivne 
frist, som er 20. marts. Der er kommet forslag om uddeling af en pris for ”Årets 
præstation”. HB er positive overfor ideen, og FU arbejder videre med dette. Pauli 
opsøger en sponsor om støtte. Husk at give FU v/ Randi besked, hvis der skal 
uddeles priser fra afdelingerne. 

d. Sponsorer: Brug sponsorerne! De støtter os. 
 

7. Hjemmesiden (Pauli): Der er møde mellem CBL, Imageudvalget, Bent Andersen og Pauli 
den 7. februar. 
 

8. Conventus (Dorthe): Arbejdsgruppen har undersøgt rigtig mange ting. Desværre har det 
meget sent vist sig, at Conventus er opbygget, så alle formænd har adgang til alle 
afdelingers regnskaber og kan ”komme til” at ændre i andre afdelingers regnskaber. 
Konklusion: Alle afdelinger, der skal have Pro-aftale med medlemsregistrering og 
kontingentbetaling med Dankort via hjemmeside, skal have egen Nets-aftale. Pris 3500 kr. 
første år, 2500 kr. de efterfølgende år. Den lille basis-løsning indeholder 
bogføringsprogram, medlemsregistrering og mulighed for udsendelse af e-mail vedr. 
kontingentopkrævning og er uden Nets-aftale. Denne løsning koster 500 kr. Dorthe har 
udarbejdet en kontoplan, som alle skal følge. Der bliver snarest aftenmøde med Pernille fra 
DGI og de afdelinger, der vil høre mere om Conventus. Følgende har tilmeldt sig dette 
møde: håndbold, trim, gymnastik, karate, bridge, billard, CBL, hovedforeningen. Hallen har 
eget CVR-nummer og er godt i gang i Conventus. HB drøftede muligheden for en 
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fuldtidsansat bogholder for alle Tunes afdelinger, som noget vi skal forholde os til 
fremadrettet. 
Allerede nu har følgende afdelinger/udvalg besluttet at overgå til Conventus: 
Håndbold, Gymnastik, Karate, Billard og CBL. 
 

9. Randi 
a. Ridning: Tune IFs rideafdeling gik desværre konkurs for en del år siden. 
b. Familiesport: En jysk klub har udviklet et koncept med forældre-barn-idræt, som 

har stor succes. I Tune IF har gymnastik ”Spring over generationer”, håndbold har 
Tumlinge med forældre og bedsteforældre. Ideen er hermed givet videre til alle 
afdelinger. 
 

10.  Nyt fra afdelingerne: 
a. Billard: Det går godt, fået nyt bord og nye medlemmer. 
b. Idrætsfest-udvalget: Der arbejdes på højtryk! Festen afholdes 5/5. 
c. Gymnastik: Pæn tilgang af medlemmer også i år, og vi er mange i hallerne, når vi 

har haltid. Fortsat svært at fastholde de ældste teenagere. Lille overskud i 2017. 
d. Fodbold: GF er afholdt, alle fortsætter, regnskab 2017 med lille overskud, den stille 

sæson p.t., seniorer lige startet op, fodboldens dag 9/6: mere som stævne for de 
små årgange og sidste spilledag for de ældre årgange (samtidig med kroketstævne). 

e. Bridge: GF 7/2, der er folk til alle poster. Bridgeskole fortsætter med stor succes. 
f. Trim: 4 aktiviteter er i gang trods vinter og meget regn. Kroket og cykeltrim holder 

vinterpause. GF 8/3, genvalg til alle poster. 15/4 Hedelands Trailløb: den korte rute 
kan man også gå igennem og meget gerne på tværs af generationer. 

g. Karate: Alt forløber som planlagt. Arbejder på, at der gives tilskud til 
træningssamlinger, så nogen kan komme afsted. 

h. Håndbold: GF 12/4, 5 af 8 bestyrelsesmedlemmer stopper. Pauli/Randi kommer til 
håndbolds næste møde. Tumlinge nu med 45 medlemmer + 
forældre/bedsteforældre. U16-pigerne spiller i 1. division. 
 

11.  Eventuelt 
a. Persondata-forordningslov (GBPR) træder i kraft pr. 1.5.2018. Mere information 

kommer via DGI og FU. 
b. 4555 medlemmer + passive medlemmer. Flot! 
c. Tunes idrætsliv har et godt ry ude i verden! 

 
12.  Godkendelse af referat: Godkendt. 

 
13.  Næste møde er 10/4 kl. 18. Randi og Lotte står for det aktive indslag før mødet. 

       


