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Spisning, derefter: 

 

Dagsorden: 

  

1. Valg af ordstyrer: Morten 

 

2. Valg af referent: Christina 

 

3. Godkendelse af dagsorden: 

Børneattester u/evt. 
 

4. Hallens FU (Finn):  

 

• Regnskab 
En del større planlagte udgifter, lys, mulitbanen, terrasse + lys 
v/fodbold – udgifter for rest af året på et minimum. 

• Handlingsplan 
Regner med hurtig indtjening på lys i hal 1 / 3-5 år, idet led 
Terrassen færdig 
Multibanen – udfordring på slagline, som bliver udbedret, samt 
højtalersystem. Obs på støjniveau. Cykelsti opstreges fra Tune Høj.  
Randi henviste til forhøjning midt på banen. Lotte fortalte at det var 
der taget hånd om. 
Materialerum i hal 3 afventer godkendelse fra kommunen og 
økonomi.  

• Cafeteria haft en flot opstart. Der har været møde mellem afd. og 
cafeteria, hvor alle støtter op om cafeteriaet. Der kommer referat 
fra mødet fra Finn. 

• Stadion 
Kunststofbanen skal op på byrådet, og der er afsat 250.000 af til 
reparation, så forhåbentlig klar til efterårssæson. 
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5. Orientering (formand) 

 
• Konstituering af HB med valg af ny næstformand 

Christina forslået som næstformand og godkendt 
Randi FU-medlem 
Gerne flere medlemmer i FU 
 

• Puljeansøgninger 
Ansøgningsfrist slutter: 15. november 2018, 
Pauli vil gerne orienteres når afd. søger. 
 

• CBL 
Nødsaget til at afslutte samarbejdet med Laila. 
 

• Klubnyt 
Det er desværre svært at få indlæg fra afdelingerne. Evt. have en i 
afd. som står for indlæg til Klubnyt. 
Alle afd. skulle gerne have et indlæg med hver gang. 
Gymnastik bruger Conventus, som indlægssted før aflevering til 
Randi. 
Fritz spurgte om mulighed for en grafiker, da afdelingerne betaler 
bidrag til Klubnyt. Randi og Lotte undersøger om de 2 sammen kan 
forbedre fremstillingen af Klubnyt.  
Bøn fra Randi: skriv hvis der er noget som skal fremhæves i 
indlægget. 
FU tager det op efter næste Klubnyt 
 

Kursuslederansøgninger skal søges senest en måned efter kurset er 
afholdt, ellers er der ingen tilskud fra Greve Kommune. 
 
Bent Andersen har trukket sig fra HB og CBL møderne. 
 
Pauli har d.d. haft møde med Bent Andersen, Aleks Blankholm og Jan 
Olsen omkring et nyt IT-udvalg. De 3 arbejder videre med at få et 
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samlet overblik over hvem har adgang til hvad og hvem gør hvad. 
Første møde er den 11. september 2018. 
 
Ved HB mødet gav Lars Skafte tilsagn om også at være med i IT-
udvalget. 
 
IT-udvalget skal støtte op om Imageudvalget. 
 
Henvendelse fra DGI om deltagelse i en ERFA-gruppe.  FU har vendt det 
og ønsker ikke at deltage, da vi har en ERFA-gruppe sammen med Viby 
Idrætsforening i forvejen. 
 

6. Multibane  
Fritz - Hvordan benytter Tune IF den, mulighed for at reservere til en 
aktivitet? 
Finn – Der bliver lavet et forslag til en procedure. 

 
7. Conventus (Dorthe) 

Det kører godt i gymnastik, som vil hjælpe håndbold, karate gir en hånd 
til trim og bridge. 
Positiv tilbagemelding.  
Opret Dorthe som bruger, så hun kan hjælpe ved behov. 
CBL kommer over når de er klar. 

 

8. Petanque 
Henning fortalte om de triste omstændigheder. Ønsker tilskud på 
20.000 til hegn omkring terrassen.  
De mangler koden til nuværende kamera, Pauli tager kontakt til Bent 
for denne. 
Hallen sørger for beskæring af buskads. 
Kontakt til TUC eller natteravnene, om de vil tage en runde og snakke 
med de unge mennesker, evt. greve/politi. 
Pauli og Dorthe skal til ERFA møde i næste uge, de forhører om gode 
ideer. 
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9. Samværspolitik(tilføjet pkt.) 
Lene og Jeannette har lavet en samværspolitik på baggrund af 
gymnastiks samværspolitik. Denne tilrettes ifm. 
persondataforordningen, sendes ud og lægges på hjemmesiden. 
  
Vedr. persondataforordning er der kommet et skriv ud til afdelingerne 
som skal udfyldes og returneres senest den 15. september 2018.  
Vi følger op på pkt. til indmeldelsesblanket. 
 
Brugen af cc og bcc ifm. mail. CC må kun bruges i en gruppe, hvis alle i 
gruppen har givet skriftlig tilsagn om at det er ok. 
 

10. Nyt fra afdelingerne 
CBL – kommet godt i gang, mangler instruktører til formiddagshold. 
Gang i uddannelse af instruktører. Event i februar sammen med DGI. 
Fremgang ift. sidste år. Bodypump erstattet af Puls og Styrke som er 
kommet godt i gang. 
 
Tennis-det har været et rigtig godt tennis år. Er klar til vintersæson i Hal 
3. Alle seniorhold blev nr.2 i deres række. Årsafslutning med turnering 
og grill, men spiller ude indtil det bliver for koldt. Indgået i et projekt 
med skolen forår og efterår med 8. og 9. klasser. 
 
Svømning. 
Aqua camp 2 uger gik rigtig godt, bliver måske 3 uger til næste år. 
Emilie vandt 2 sølvmedaljer i langbane. 
150 færre medlemmer end sidste år – pt. lige under 1000 
Svømmeskoleleder er stoppet, så der ledes efter en ny. 
 
Petanque 
Ros fra DGI, turnering med 72 deltager, som gav 6 nye medlemmer. 
 
Floorball 
20 medlemmer, overvejer samme projekt med skolen som tennis. 
Ønsker turnering. 
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Gymnastik 
Stået på Conventus hele sommeren, men det er fantastisk og det er 
kommet godt op at køre, og det tager højde for 
persondataforordningen. 
Tilmelding i gang med vintersæson, der er en tilbagegang, om det evt. 
er faldende børnetal! Udfordring med manglende drenge. 
 
Bridge 
22. aug. Var der åben hus – 7 nye medlemmer – 49 i alt. Mandagshold 
som er beg/let.øvet. Onsdagshold turneringshold 10 borde = 40 
personer, hvis alle kommer. 
 
Fodbold 
1 fodboldskole for de store + 1 microskole, mange gode kræfter i den 
forbindelse. Fodbold har lavet en god aftale med Cafeteriaet og har en 
god dialog. Nye medlemmer i børnerækker. 
8. september 2018 fodboldens dag. 
Kæmper med kunststofbanen.  
 
Trim 
Kroket – 30 medlemmer og der er forventning om flere medlemmer til 
næste år. Finn Kolbe blev Danmarksmester i mesterrækken. Pt. ingen 
Tuneborger som medlem. 
Øvrige aktivitet i Trim – uændret medlemstal.  
Løb laver stort arb. - ½ maraton i Kbh.  16.sept.  
Rullehocky’s dårlig forhold påvirker medlemstal. 
 
Håndbold 
Roskilde festival – godt overskud, 55 hjælpere. 
Sponsorudvalg hjælper med udgifter til tøj 
Hedebo Turnering om 14 dage i de 3 Haller med forventet 
deltagerantal på 500-600. Tune skole rengøring kræver betaling for 
rengøring efter den weekend - Pauli og Lene undersøger nærmere. 
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Håndboldsæson i gang. 
Fuldtallig bestyrelse. 
 
Karate 
Opstartet tigerhold fra 6 år, som går rigtig godt. Flere medlemmer på 
de ældre hold. Spændende udvikling. 
 

11.  Fantastiske fællesskaber 
a. PR 
Lotte, Jeannette, Lise og Pauli har kontaktet borgmester, Lions, - trykt 
2000 flyers, som deles ud i butikkerne i Tune, samt plakater i 
lygtepæle.  
Randi står for koordinering og t’shirts til lørdag den 22. september, 
hvor man står ved Brugsen og hjælper Tuneborgere med at stemme. 
Reklamer ved Fodboldens dag på lørdag, samt kræmmermarked og ved 
Hedebo Turnering. Husk at dele/kommentere på Facebook. 
 
b. Arrangement med Publikumsorkestret, som også er med i 
fantastiske fællesskaber, på 100 mand i Tune Hallen den 3. november 
2018. 3 timers Halloween arrangement for alle tuneborgere. Yderligere 
info komme efter møde med Publikumsorkestret. Til info, skal nævnes, 
at finalen i fantastiske fællesskaber også afholdes den 3. november 
2018. 
 

12.  Eventuelt 
Børneattester – Dorthe har overtaget det fra Lotte. Det bliver fremover 
elektronisk. Dorthe og Lars undersøger hvordan det skal gøres praktisk 
muligt og melder ud til afdelingerne. 
 
Jørn(bridge)+ Lene(håndbold) spurgte omkring Nordea, som kræver 
300,- pr. afdeling. Pauli og Dorthe tager et møde med Nordea og 
vender tilbage. 
 
Michael ytrede ønske om betaling samme dag som der bliver afholdt et 
arrangement. Finn vender det med ham. 
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Lotte reklamerede for Idræt i Natten den 14. september 2018, de 
deltagende afdelinger må meget gerne hjælpe bare en ½ times tid i 
løbet af aftenen til uddeling af saft mv.  
 

13.  Godkendelse af referat 
 
 

Referat godkendt 
 


