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Hovedbestyrelsesmøde 15. januar 2020 kl. 18. 

 

Til stede:  

 

Pauli  formand 

Dorthe T.  kasserer 

Finn H.  næstformand og Tunehallerne 

Lotte Jensen FU og CBL 

Tina Larsen  FU 

Steen  billard 

Jørgen  bridge 

Casper  floorball 

Lene  håndbold 

Morten  FU og fodbold 

Henning  petanque 

Michael  svømning 

Finn S  trim 

 

 

Dagsorden: 

 

  

1. Valg af ordstyrer 

Tina 

 

2. Valg af referent 

Claus 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Ændringer: 

a. som pkt. 5 ”Meddelelser fra formanden” 

b. punkterne 5-9 ændres til 6-10 

c. nyt punkt 11: ” " Jørgen ønsker, at den reviderede halvårsbalance for 

hovedforeningen fremsendes til HB medlemmerne, når revisionen  af 

denne er tilendebragt". 
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 d. nyt punkt 12: ”Nyt fra afdelinger og udvalg”. 

e. ”Eventuelt” får nr. 13  

og 

”Godkendelse af referat” får nr. 14. 

Således godkendt. 

 

 

4. Hallens FU (Finn)  

Finn gennemgik handlingsplanen. 

15. februar er deadline for ansøgning til reklamefonden og 

15. februar er også deadline for ansøgning til timefordelingen. 

 

5. Meddelelser fra formanden. 

Pauli oplyste, at karate har skiftet formand, og at de måske ønsker at få 

ændret status fra udvalg til afdeling. 

E-sport og floorball forventes også at ville være afdelinger. 

 

6. DGI, udvikling 

Marianne fra DGI deltog i sidste FU-møde til stor tilfredshed. 

Afdelingerne opfordres meget til at gøre brug af hendes ekspertise. 

Hun vil kunne komme til møde her, eller man kan ringe til hende. 

Så udfyld venligst spørgeskemaet og send det til hende. 

 

7. IT/Imageudvalg 

Referat fra møde i IT- og Imageudvalgets møde den 11.december 2019 

blev taget til efterretning. 

Dorthe T gjorde opmærksom på, at det er behov for udarbejdelse af en 

nem vejledning til hjemmesiden. 

 

8. Udbygningsstatus 

Det går fremad – langsomt. 

 

9. Bankskiftestatus 

Arbejdernes Landsbank (Taastrup) for Tunehallerne og 
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Arbejdernes Landsbank (Roskilde) for Tune IF. 

Der er forhåbning om sponsorater. 

 

10. Idrætsfest 

25. april. Lotte oplyste, at indbydelser vil blive sendt ud til alle afdelinger 

før vinterferien. 

Morten beder om at få indstillinger til idrætspriser før 21. februar. 

 

11. Jørgen ønsker, at den reviderede halvårsbalance for 

hovedforeningen fremsendes til HB medlemmerne, når revisionen  af 

denne er tilendebragt". 

Jørgen ønsker, at den reviderede halvårsbalance for hovedforeningen 

fremsendes til HB medlemmerne, når revisionen af denne er tilendebragt. 

Endvidere at der fremsendes en oversigt over afdelingernes resultat for 

første halvår samt over afdelingernes likviditet pr. 30/6. Eventuelle 

bemærkninger fra revisionen bør ligeledes forelægges HB". 

 

 

Pauli oplyste at Jørgens ønske er blevet drøftet i FU. 

FU finder ikke at et sådant ekstraarbejde står mål med udbyttet, hvorfor 

ønsket afvises. 

Tiltrådt af HB. 

 

12. Nyt fra afdelinger og udvalg. 

Billard har nu 23 medlemmer og kan stille 2 hold til turneringer. 

Dart starter så snart det er muligt. 

 

Svømning arbejder fortsat på at få flere medlemmer- 

 

CBL får forsat forøget medlemsantallet 

Conventus forventes etableret pr. 1. februar. 

Der kommer DGI event i alle haller og 

den 14. marts bliver der et stort sumba-event. 

 

Bridge holder generalforsamling 5. februar. Der er 52 medlemmer. 



 

 

Tune Idrætsforening
    

Hovedbestyrelsen 

 

Tune Idrætsforening  

Hovedformand: Pauli Christensen 

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

Der stiles mod at arrangere holdturnering. 

 

Håndbold. Holdene klarer sig godt.  

Afdelingen har modtaget 3 trænerspirer. 

Fortsat stor interesse blandt de yngste for at komme og være med. 

Generalforsamling afholdes den 15/4. 

 

Fodbold havde et veloverstået juletræssalg. 

 

Trim. Der løbes fortsat og der trænes til ½-maraton i Berlin. 

 

Petanque. Her sker ikke så meget lige pt. 

 

Floorball savner en del medlemmer, men håber de kommer. 

 

 

13. Eventuelt 

Dorthe T. efterspurgte interesse for at etablere og drive en madbod ved 

Tune Musikfestival, som holdes i Borgerhuset den 25. juli. Overskud heraf 

vil tilfalde de(n) afdelinger, som vil være med. 

 

14. Godkendelse af referat 

Pauli oplyste, at referenten har det bedst med først at udarbejde referat 

for efterfølgende godkendelse eller korrektion. 

Derfor send evt. kommentarer til Pauli kort efter modtagelse af dette 

referat. 

Venligst 

Claus 

 


