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Til stede: Finn (FU), Lotte (FU), Finn (trim), Lene (håndbold), Dorthe FV (FU), Pauli 

(FU), Dorthe T. (FU), Jeanette (gymnastik), Steen (Billard/dart), Peter (fodbold), 

Jørgen (bridge), Peter (tennis), Finn (petanque), Henning (petanque), Rene 

(badminton). 

 

Hovedbestyrelsesmøde 2. marts 2020 kl.18.00 

 

Spisning, derefter: 

 

Dagsorden:  

1. Valg af ordstyrer 

Pauli 

 

2. Valg af referent 

Dorthe FV 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

4. IT sikkerhed (Asger) 

Gode råd: 

Tal om det i de enkelte afdelinger 

Dobbelttjek anderledes betalinger pr. sms eller telefonopkald 

 

5. Information Tunehallerne  

- Tunehallerne, hvad er sket siden sidst? 

Bænke, linoleum hal 1 

Dart lokale 

 

- Tunehallerne, hvad er planerne i nærmeste fremtid? 

Stolelift cafeteria 

Ovenlys i forhal 

Uddeling af reklame-fondsmidler 

Opsparing til renovering ”CBL-lokale” hal 1 
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- Tunehallerne, lidt længere i fremtiden 

50-års jubilæum i efteråret 2021 

 

6. Meddelelser fra formanden 

Der afholdes et arrangement – Alsang – den 4. maj 2020 i 

samarbejde med flere andre foreninger i Tune. Arrangementet 

forventes afholdt ved Tunehallen. 

 

En stor tak til arrangørerne af fastelavnsfesten. 

 

7. Udbygning af Tunehallerne 

Lokalplanen indeholder en svømmehal, som kræver nabohøring og 

politisk behandling for ændring. 

Der er udpeget tre entreprenører til at afgive tilbud. 

Der har været den første dialog vedr. en evt. udvidelse af 

selvforvaltningsaftalen. 

 

Filmen, som Lotte viste, kan hentes her frem til 9. marts 2020: 
https://wetransfer.com/downloads/08621d2398f47bcb5d2c71d8261a2b5120200

302131606/de45a211f6acfae4e3ee68333442698920200302131606/6f3beb 
 

8. Indstillinger til Idrætsfest 

Gennemgået 

 

9. Greve Awards 

Opfordring til, at den enkelte afdeling selv søger priserne. Der er 

gode muligheder. Deadline er 22. april 2020. Se mere her: 

https://ifs-greve.dk/støtte%20&%20rådgivning/greve-awards.html 

 

10.  Regnskabsregler 

Forslag til ændring af regnskabsregler: 

- Halvårs revision fjernes 

- Gennemgang af bilag ved regnskabsaflevering fjernes 
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- Øget ansvar til afdelingsformænd/-kasserer således at budget 

bliver fulgt op på bestyrelses-møder. Dvs informationspligt til 

hovedkasserer, hvis der er udsving i forhold til budget 

- Afdelingsbestyrelser har pligt til sikre at regnskab behandles på 

samtlige bestyrelsesmøder.  

- Større krav til afdelingsrevisorer. Skal informeres om punkter, 

der er vigtig i revisionen. Kan der ikke findes en revisor på 

afdelingsgeneralforsamling vælges en hovedrevisor. 

- Godkendelsesprocedure i forbindelse med bankskifte, således 

at alle betalinger skal godkendes af mindst 2 personer. 

 

Der var et ønske om præcisering af god revisionsskik, jf. 

vedtægterne, fx i form af en vejledning. 

 

11. DGI projekt 

Der er ikke kommet input fra afdelingerne. Hallens bestyrelse får 

besøg fra DGI i marts måned. Der arbejdes videre ud fra disse 

forudsætninger. 

 

12. Afdelinger / Udvalg 

Folkeoplysningsloven foreskriver, at der skal være min. 5 

medlemmer, 1 formand og 1 kasserer for at danne en forening. 

Det ønskes, at udvalg gøres til afdelinger. Udvalg har ikke 

stemmeret. De nuværende udvalg er karate, cykelmotion, e-sport 

og floorball. 

 

13. Nyt fra afdelingerne 

Badminton: Skal til Sjællandsmesterskaberne. 

Billard: Sæsonen er næsten slut. Dart og billard har fået 

sammenfald i træningstider. Dart skal nu rulles ud for alvor. 

Tennis: Velbesøgt generalforsamling. Indendørssæson er ved at 

slutte. 5. april åbner udendørssæsonen. Har fået et samarbejde 

med Karlslunde og Greve. Sommerskole 3.-5. august 2020. Nye 

elektroniske nøgler til klubhuset. 
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Fodbold: Morten er trådt ud af bestyrelsen. Fremadrettet kun 5 

bestyrelsesmedlemmer i stedet for 7. Skifter fra indendørs til 

udendørs sæson nu. 

Gymnastik: Er i gang med forberedelserne til 

gymnastikopvisningen i april. Afventer de nye haltider, så næste 

sæson kan planlægges. 

Bridge: Har haft besøg fra Nordea, da de har modtaget et beløb fra 

Nordeafonden til køb af 4 nye borde og 1 elektronisk ur. Har 

prøvet at spille en holdturnering. 

Håndbold: Fastelavn blev afholdt med 350 deltagere. Der var max 

deltagerantal på. Har generalforsamling 15/4 – der forventes 

udskiftning på et par poster. Herrekval ligger til at rykke op i 3. 

division. Damekval ligger nr. 3. Savner flere tilskuere. Klubdag den 

15/3. Fortsætter holdfællesskab med Team Hedeland håndbold. 

Trim: Er i gang med halvmaratontræning til Berlin.  

Krocket har udfordringer med for meget vand. 

CBL: Er overgået til Conventus. Over 1000 medlemmer er overført. 

14.3 er der stort zumbaarrangement med deltagere fra flere 

lande. 

Petanque: Velkommen til den nye formand. Har stillet 2 hold. Har 

måtte sige nej til DGI-turnering pga. usikkerhed vedr. halbyggeriet. 

 

14. Eventuelt 

Børneattester: Dorthe T. sender nogle enkelte rykkere – ellers er 

der styr på det. 

Musikfestival: Mail er udsendt til alle formænd. De enkelte 

afdelinger kan tjene penge. Svarfrist i juni måned. 

Idræt i natten: 11. september 2020. Jeanette og Lotte er 

tovholdere – der er plads til flere. Det overvejes, om der skal være 

en tidligere start på arrangementet. 

Idrætsfest: Invitationer er udsendt. 

 

15. Godkendelse af referat 

 
 


