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E-mail: pauli@tune-if.dk - www.tune

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 

 

Til stede: 

Pauli, hovedformand  

Dorthe T, hovedkasserer  

Lotte, FU og CBL  

Tina, Dorthe F , FU  

Finn, FU og Tunehallerne,  

Morten, FU og fodbold  

Lis, Badminton 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af ordstyrer. 
Dorthe F. 

2. Valg af referent. 
Claus 

3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt 

4. Trænerspiren ( IFS og DGI )
Med midler fra foreningspuljen fra DIF  / 
klasse 2019/2020 uddannelse til hjælpetræner som valgfag med 30 timer teori og 
efterfølgende praktik.
Formålet er at få nye trænere. 
Senere vil det kunne følges op af en uddannelse til ledere i foreningerne.
Uddannelsesforløbne afsluttes med dip

5. Godkendelse af sidste referat
Pauli har udsendt det med enkelte korrektioner.

6. Hallens FU. 
Finn gennemgik referatet fra sidste FU
Der blev bl.a. drøftet valg af bank for foreningen. Der ses på sammenligninger af 
Nordea, Spar-Nord og AL
Referatet vil blive udsendt.

7. Information fra Formand
-Pauli oplyste, at Mette Frederiksen, formand for socialdemokraterne, besøgte Tune 
IF i Tunehallens cafeteria i dag kl. l4. Der var ca. 100 til stede.
-Tune Fysioterapi har haft møde med Pauli og Lotte om
-Greve Golf har haft møde med Pauli om evt. samarbejde.
 
Generel drøftelse af samarbejdsrelationer mellem CBL og andre aktører i og udenfor 
Tune IF. 
Genoptages. 
 

8. Fantastiske Fællesskaber
Ad de stillede forslag:
-1: Støtte afgøres konkret
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ovedbestyrelsesmøde den 4. juni 2019 

Steen, Billard 

Jørgen, Bridge 

Lene, Håndbold 

Jeannette, Gymnastik 

Henning, Petanque 

Lars, Karate 

Godkendelse af dagsorden. 

Trænerspiren ( IFS og DGI ). 
foreningspuljen fra DIF  /  DGI tilbydes Tune skoles eleve

uddannelse til hjælpetræner som valgfag med 30 timer teori og 
efterfølgende praktik. 
Formålet er at få nye trænere.  
Senere vil det kunne følges op af en uddannelse til ledere i foreningerne.
Uddannelsesforløbne afsluttes med diplom. 

Godkendelse af sidste referat. 
Pauli har udsendt det med enkelte korrektioner. 

Finn gennemgik referatet fra sidste FU-møde.  
Der blev bl.a. drøftet valg af bank for foreningen. Der ses på sammenligninger af 

Nord og AL-bank. 
feratet vil blive udsendt. 

Information fra Formand. 
Pauli oplyste, at Mette Frederiksen, formand for socialdemokraterne, besøgte Tune 

IF i Tunehallens cafeteria i dag kl. l4. Der var ca. 100 til stede. 
har haft møde med Pauli og Lotte om evt. samarbejde.

Golf har haft møde med Pauli om evt. samarbejde. 

Generel drøftelse af samarbejdsrelationer mellem CBL og andre aktører i og udenfor 

Fantastiske Fællesskaber. 
Ad de stillede forslag: 
1: Støtte afgøres konkret. 
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DGI tilbydes Tune skoles elever i 8.-9. 
uddannelse til hjælpetræner som valgfag med 30 timer teori og 

Senere vil det kunne følges op af en uddannelse til ledere i foreningerne. 

Der blev bl.a. drøftet valg af bank for foreningen. Der ses på sammenligninger af 

Pauli oplyste, at Mette Frederiksen, formand for socialdemokraterne, besøgte Tune 

evt. samarbejde. 

Generel drøftelse af samarbejdsrelationer mellem CBL og andre aktører i og udenfor 
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-2: Er ikke realistisk. Jeannette svarer.
-3: God idé – men meget kostbart.
-4: CBL har delvis midlerne 
-5: For dyrt. 
-6: Støtte give via OL ved Tunefesten.
-7: BeachVolley undersøges nærmere. Stigegolf anbefales, også gerne
     sammen med andre spil.
-8: For dyrt. 
Panna bane undersøges.
 

9. DGI, opfølgning. 
Arbejdet med struktur for Tune 
FU kontakter DGI. 
 

10. Udbygning af Tune Hallerne / Tune IF
Nyt skitseprojekt præsenteret. 
Projektet koster ca. 10 mio.kr., 
som ved lånefinansiering vil koste ca. 500.000 kr. om året.
 

11.  Idræt i Natten. 
Lotte vil fortsat gerne være tovholder, men har behov for hjælp fra afdelingerne. 
Næste Idræt i Natten er den 13. september.
Lotte indkalder til forberedende møde 
Gymnastik, håndbold og badminton er positive for at danne udvalg.
Alle afdelinger er velkomne.

 
12.  Jubilæumsfonden. 

Forslag fra håndbold drøftet.
Jeannette foreslår at bruge penge fra jubilæumsfonden til at arrangere noget for 
foreningens yngre (u
 

13.  Idrætspriser. 
Nordea har tidligere givet 2 x 3.000 kr.. Det gør Nordea ikke længere.
Indtil videre fortsætter priserne, nu afholdt af Tune IF.
Hele prisstrukturen tages op til revurdering i H
Finn og Lotte laver et oplæg herom.
 

14.  Informationer fra Afdelinger/ Udvalg
Imageudvalget.  
Lise oplyste, at næste udgave af Magasinet er planmæssigt på vej. 
Det har været vanskeligt at få nye indlæg/billeder fra afdelingerne.
Generelt skønnes Magasine
Endeligt er der et nyt oplæg til foreningens hjemmeside på vej.
 
CBL. Her er fortsat stigende medlemstal og en god stemning.
Boksning er nyt og det går godt.
 
Petanque. Fortsat generet af uvedkomne” besøgere”.
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2: Er ikke realistisk. Jeannette svarer. 
men meget kostbart. 

4: CBL har delvis midlerne – derudover søges fra puljer. 

6: Støtte give via OL ved Tunefesten. 
7: BeachVolley undersøges nærmere. Stigegolf anbefales, også gerne

sammen med andre spil. 

Panna bane undersøges. 

Arbejdet med struktur for Tune IFf og Tunehallerne fortsætter. 
 

Udbygning af Tune Hallerne / Tune IF. 
Nyt skitseprojekt præsenteret.  

. 10 mio.kr.,  
som ved lånefinansiering vil koste ca. 500.000 kr. om året. 

Lotte vil fortsat gerne være tovholder, men har behov for hjælp fra afdelingerne. 
Næste Idræt i Natten er den 13. september. 
Lotte indkalder til forberedende møde nu i juni. 
Gymnastik, håndbold og badminton er positive for at danne udvalg.
Alle afdelinger er velkomne. 

Forslag fra håndbold drøftet. 
Jeannette foreslår at bruge penge fra jubilæumsfonden til at arrangere noget for 
foreningens yngre (under 18 år) trænere og instruktører i lighed med 

Nordea har tidligere givet 2 x 3.000 kr.. Det gør Nordea ikke længere.
Indtil videre fortsætter priserne, nu afholdt af Tune IF. 
Hele prisstrukturen tages op til revurdering i HB. 
Finn og Lotte laver et oplæg herom. 

Informationer fra Afdelinger/ Udvalg. 

Lise oplyste, at næste udgave af Magasinet er planmæssigt på vej. 
Det har været vanskeligt at få nye indlæg/billeder fra afdelingerne.
Generelt skønnes Magasinet at være et stort plus for foreningen.
Endeligt er der et nyt oplæg til foreningens hjemmeside på vej. 

Her er fortsat stigende medlemstal og en god stemning. 
Boksning er nyt og det går godt. 

Fortsat generet af uvedkomne” besøgere”. 
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7: BeachVolley undersøges nærmere. Stigegolf anbefales, også gerne   

Lotte vil fortsat gerne være tovholder, men har behov for hjælp fra afdelingerne. 

Gymnastik, håndbold og badminton er positive for at danne udvalg. 

Jeannette foreslår at bruge penge fra jubilæumsfonden til at arrangere noget for 
nder 18 år) trænere og instruktører i lighed med idrætsfesten. 

Nordea har tidligere givet 2 x 3.000 kr.. Det gør Nordea ikke længere. 

Lise oplyste, at næste udgave af Magasinet er planmæssigt på vej.  
Det har været vanskeligt at få nye indlæg/billeder fra afdelingerne. 

t at være et stort plus for foreningen. 
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Fodbold.  Det går fint.
 
Karate. Der bliver graduering sidst på måneden.
Det erkendes, at de 7
 
Håndbold.  Ny bestyrelse. Man har glæde af samarbejde med andre klubber.
Der bliver ”Håndboldens Dag” den 11. januar 2020.
 
Bridge.  Har vundet 
 
Gymnastik. Haft en meget fin opvisning
Den 28. august (kl. 9
klassernes drenge i Hal
Hvem kan gøre noget for og med pigerne? Giv Pauli besked i løbet af en uge.
 
E-Sport.  Man har et lokale på skolen med 10 PC’er. 
Der har været holdt åbent
 
Badminton.  1.holdet er i Sjællandsserien.
Afdelingen mangler ungdomsspillere.
 
Billard.  Golf-sæsonen er begyndt!
Der er aftalt undervisning med professionel træner til næste sæs
 
Finn fortalte, at han har arbejdet med et power
oplysninger fra afdelinger og udvalg til HB. Sendes ud med referatet.
 

15.  Persondata. 
Lise bad afdelingerne udfylde formularer, som sendes ud snarest.
 

16.  Evt. 
1) Steen arbejder på en revision af Håndbogen. Vær venligst opmærksom på evt. 
tilsendt materiale. 
Bent bedes slette håndbogen fra hjemmesiden.
 
2) Lene og Dorthe T oplyste, at der skal tegnes tillægsforsikring ved deltagelse i 
f.eks. RoskildeFestival.
 
3) Finn gjorde opmæ
foreningen. FU drøfter dette løbende.
 

17.  Godkendelse af referat.
Udsat. 
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Det går fint. 

Der bliver graduering sidst på måneden. 
Det erkendes, at de 7-8 årige er for unge. 

Ny bestyrelse. Man har glæde af samarbejde med andre klubber.
Der bliver ”Håndboldens Dag” den 11. januar 2020. 

Har vundet over en anden klub. 

Haft en meget fin opvisning. 
august (kl. 9-13) afholdes et én dags gymnastikarrangement med 4.,5. og 6. 

klassernes drenge i Hal-3. 
Hvem kan gøre noget for og med pigerne? Giv Pauli besked i løbet af en uge.

Man har et lokale på skolen med 10 PC’er.  
Der har været holdt åbent-hus. 

1.holdet er i Sjællandsserien. 
Afdelingen mangler ungdomsspillere. 

sæsonen er begyndt! 
Der er aftalt undervisning med professionel træner til næste sæs

Finn fortalte, at han har arbejdet med et power-point indslag til standard for 
oplysninger fra afdelinger og udvalg til HB. Sendes ud med referatet.

Lise bad afdelingerne udfylde formularer, som sendes ud snarest.

r på en revision af Håndbogen. Vær venligst opmærksom på evt. 

Bent bedes slette håndbogen fra hjemmesiden. 

2) Lene og Dorthe T oplyste, at der skal tegnes tillægsforsikring ved deltagelse i 
f.eks. RoskildeFestival. 

3) Finn gjorde opmærksom på risikoen for overbebyrdelse ved løsning af opgaver for 
FU drøfter dette løbende. 

. 

Tune Idrætsforening
    

Hovedbestyrelsen 

Ny bestyrelse. Man har glæde af samarbejde med andre klubber. 

13) afholdes et én dags gymnastikarrangement med 4.,5. og 6. 

Hvem kan gøre noget for og med pigerne? Giv Pauli besked i løbet af en uge. 

Der er aftalt undervisning med professionel træner til næste sæson. 

point indslag til standard for 
oplysninger fra afdelinger og udvalg til HB. Sendes ud med referatet. 

Lise bad afdelingerne udfylde formularer, som sendes ud snarest. 

r på en revision af Håndbogen. Vær venligst opmærksom på evt. 

2) Lene og Dorthe T oplyste, at der skal tegnes tillægsforsikring ved deltagelse i 

rksom på risikoen for overbebyrdelse ved løsning af opgaver for 


