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Tune IF’s Afdelingsformænd:

Badminton:     René Larsen            23-331054 badminton@tune-if.dk
Billard: Helge Glensner 40-268313 billard@tune-if.dk 
Fodbold: Per Lund Sørensen 46-138869 fodbold@tune-if.dk
Gymnastik: Jeannette Bahnsen 23-693057 gymnastik@tune-if.dk
Håndbold: Martin Østberg 22-754756 haandbold@tune-if.dk
Petanque: John Skaaning 51-836107 petanque@tune-if.dk
Svømning: Camilla Beckmann 46-138281 swim@tune-if.dk
Tennis: Peter Buch Larsen 46-138280 tennis@tune-if.dk 
Trim: Fritz Jüngling 21-292159 trim@tune-if.dk

Center for Bedre Livskvalitet: 

Daglig leder: Thomas Nielsen 46-155928 cbl@tune-if.dk
Daglig leder: Tina Greve Mathisen 46-155928 tina@tune-if.dk
 
Tune-Hallernes udvalg: Kontor: 46-138727 tunehallen@tunehallen.dk
Finn Hansen, formand: 53-569680 www.tunehallen.dk
Aage Jørgensen, kasserer: 46-139866 
Kristian Hansen, best.medl.: 43-610778 
Lise Persson, best.medl.: 46-138220  
Sven Edelmann, best.medl.: 46-138804 Tune-Hallens Cafeteria: 46-138446
Peter Mygind, best.medl.: 30-694789 
Pauli Christensen, best.medl.: 29-464869 

 
Tune IF’s Forretningsudvalg & Hovedbestyrelse:

Formand: Sven Edelmann 46-138804 hovedformand@tune-if.dk
Kasserer: Dorthe Toftebjerg 40-718140 dorthe@tune-if.dk 
Regnskabsfører: Leif Sørensen 28-576875 regnskab@tune-if.dk
Næstformand: Pauli Christensen 29-464869 pauli@tune-if.dk
Forr.udv.: Judi Jørgensen 46-139866 judi@tune-if.dk
Forr.udv.: Villy Jensen 51-184640 villy@tune-if.dk
Forr.udv.: Lotte Jensen 30-673944 lotte@tune-if.dk
Suppleant FU: Lene Odgaard 31-139018 odgaard@tunenet.dk
Suppleant FU: Ingen p.t.  

Badminton: René Larsen 23-331054 badminton@tune-if.dk
Billard: Helge Glensner 40-268313 billard@tune-if.dk
Fodbold: Pauli Christensen 29-464869 pauli@tune-if.dk
Gymnastik: Jeannette Bahnsen 23-693057 gymnastik@tune-if.dk
Håndbold: Lene Barslund 53-364902 barslund.gregersen@tunenet.dk
Petanque: John Skaaning 51-836107 petanque@tune-if.dk
Svømning: Michael Kjær Kristensen 20-737773 mk@interexpress.dk  
Tennis: Peter Buch Larsen 46-138280 tennis@tune-if.dk 
Trim: Søren Vestergaard 31-205307 vestergaard@tunenet.dk
IT-udvalg: Bent Andersen 23-318635 bent.erik.andersen@tunenet.dk
Imageudvalg: Lise Persson 46-138220 lisepersson@post.tele.dk
Hallen: Finn Hansen 53-569680 finn@tunehallen.dk 
Referent: Claus Christiansen 46-138346 hedepil@hotmail.com
Sekretær: Inge Raagaard 46-137611 tune.if@tunenet.dk

Ansvarshavende:
Sven Edelmann
Tlf. 46 13 88 04
edelweis@tune-if.dk

Redaktion:
Anne Kaas Andersen
Tlf. 29 47 44 18
klubnyt@tune-if .dk

Annoncer:
Kirsten Nielsen
Tlf. 46 13 82 87 / 26 40 88 82
kirsten.nielsen@tunenet.dk

NÆSTE UDGAVE   UDKOMMER APRIL, 2016Lægges på hjemmesiden  31. marts
Sidste frist for aflevering af materiale: 14. marts 2016
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GHovedforeningen

Indvielse af Idræts- og Sundhedshuset.
Lørdag den 6. februar holdt Hovedforenin-
gen, Bridge og Trim reception for at markere 
ibrugtagningen af vort nye klubhus. Vi havde 
forventet 70 deltagere, men blev meget positivt 
overrasket med over 200 deltagere.

Der var lavet et rigtig flot arrangement med lidt 
at drikke og spise, og naturligvis med frugt.
Vi havde den glæde, at vor Borgmester Pernille 
Beckmann deltog og holdt en flot tale. Der var 
gaver fra SuperBrugsen, Lions Club og CBL. 
Der skal lyde en stor tak, og vi lover at pengene 
bliver anvendt fornuftigt.

Mandag den 9. februar startede aktiviteterne 
med udgangspunkt i de nye klublokaler.

Sundhedsklinikken
I den anden ende af huset har 
Greve Kommune indrettet en 
Sundhedsklinik for Tunes bor-
gere, de holdt også reception 
samtidig. Sundhedsklinikken 
tager sig af dem, der har brug 
for hjælp, og en placering i 
nærheden af Tune Hallerne betyder, at det vil 
være nemt at nå hinanden. Vi har aftalt det første 
møde den 18. februar 2016 med CBL.

Regnskab
Den 3. februar havde vi regnskabsaflevering. 
Afdelinger og udvalg blev modtaget af vor ho-
vedkasserer Dorthe, og Fritz. FU gennemgik alle 
bilag, kontrollerede at formanden havde god-
kendt alle regninger og at vore regnskabsregler 
var overholdt. Alt var ok, og så flot ud.

Vi kommer ud med et flot resultat både med 
regnskab, og som jeg nævnte i sidste nr. med 
4535 medlemmer.

Mærkedage 
Lørdag den 16. april har vi vor årlige Idrætsfest, 

hvor alle vore frivillige ledere og instruktører bli-
ver inviteret sammen med en række gode venner 
af Tune IF. Den store festdag i Tune IF.

Den 11. maj har Tune IF hovedgeneralforsam-
ling med beretning af året, der er gået og for-
ventninger til 2016.

De nye Tune borgere
Det er rigtig dejlige mennesker, de er utrolig po-
sitive over for den hjælp, som vore frivillige yder, 
men de er i en vanskelig situation, hvor de alle 
savner deres familie. De maser på med at lære 
dansk, men det er svært. Vi har den glæde, at de 
fleste deltager i vore idræts aktiviteter, her er det 
Fodbold og CBL, der trækker.

Greve Kommune har meddelt, at der ikke 
kommer en pavillon mere til 
Tune. Det skal heller ikke være en 
hemmelighed, at vi havde fået 
etableret et rigtig positivt sam-
arbejde med jobcentret, det er 
dem der tager sig af flygtninge. 
Det er blevet vanskeligere efter, 
at Greve Kommune har ændret 

på forvaltningen af flygtninge.

KLUBnyt på hjemmesiden
Mange af vore tidligere annoncører har valgt at 
støtte Tune IF og vort nye KLUBnyt. Vi er ved at 
nå vort budget på indtægtssiden og holder fast i 
udgifterne, så vi forventer, at alt udvikler sig som 
planlagt.

Når vi henvender os til mulige annoncører i 
Tune og de gerne vil være med, kan de være sik-
re på, at vi ikke henvender os til andre i samme 
branche uden for Tune.

Det er naturligt, at vi opfordrer 4535 medlem-
mer til at handle lokalt, hvor det er muligt. Den 
første meddelelse jeg fik lige efter, at det første 
KLUBnyt var ude, var at 800 havde været inde på 
KLUBnyt på hjemmesiden.

informerer

“Vi kommer ud med et 
flot resultat både med 
regnskab, og som jeg 
nævnte i sidste nr. med 
4535 medlemmer.”
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Hovedforeningen informerer

Facebook
Vi er nu også klar med Facebook, design er på 
plads for hele Tune IF og i løbet af få dage kom-
mer invitation ud til dem, der skal være Faceboo-
kadministrator. 

Vi er på vej med 2 kurser i anvendelse af Fa-
cebook. Vi ved, at mange anvender Facebook i 
forvejen, men der hvor Tune IF’s navn nævnes, er 
der et sæt etiske regler, der skal overholdes.

Hjemmesiden
Den er i fuld gang og vi arbejder med etape 2, 
som er på vej. Det har været en rigtig stor opgave 
at få lavet den nye hjemmeside, KLUBnyt og Face-
book, der skal lyde en stor tak for indsatsen.Men 
vi ved også, at efter denne opgave kommer den 
næste. ”Der er altid en bakke til” og vi skal videre.

Med venlig hilsen
Sven

”Der er altid en bakke til”

Jeannie Palmund · Tune Center 8B · 4030 Tune · 46 13 91 00 · 401@edc.dk

Ring til os for et gratis Salgstjek

DIN LOKALE
EJENDOMSMÆGLER

I TUNE
– med landsdækkende fordele

Klik her og se mere
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BRIDGE

TUNE IFBridge
Den 27. januar 2016 afholdt vi medlemsmø-

de, 23 veloplagte medlemmer deltog. 
Det forventes, at klubben får øgede 
udgifter, når vi flytter ind i klubhuset, 
derfor er en kontingentforhøjelse 
nødvendig. Udvalget foreslog en 
forhøjelse på kr. 50,-, medlemmer-
ne foreslog en stigning på kr 100,-, 
som blev vedtaget. Bridgekontin-
gentet er således med virkning fra 
næste sæson kr. 350,-.Udvalget vælges 
for et år ad gangen, alle modtog genvalg og 
blev enstemmigt valgt.

Indvielsesdag
Vi havde en rigtig fin indvielsesdag i de nye 
lokaler i Idræt og Sundhedshuset. Der var fint 
fremmøde fra bridgeklubben. Borgmesteren, 
hovedformanden for Tune IF, og formanden for 
Trim og udvalgsformanden for Bridgeklubben 
var til stede. Alle holdt en lille tale med ønske 
om, at klubhuset måtte blive  

til stor glæde for brugerne. Der  
var en god stemning og alle kunne skåle og 

tilslutte sig de gode ønsker.
Ebba fra Bridgeklubben havde sam-
men med Trim knoklet med plan-
lægning, indkøb m.v. og sørgede for 
gæsterne under seancen. En stor tak 
til Ebba.
Der indløb flere gaver. Kontanter 

fra SuperBrugsen, Lions Club og CBL.  
Alle beløb til deling mellem Trim og Brid-

ge. Hertil kom mere specifikke gaver til Trim og 
Bridge.  

Rummelighed, ro og frihed
Vi har nu haft vores første undervisnings – og 
turnerings dage i de nye lokaler. Vi er glade for 
den rummelighed, ro og frihed, det giver os. 
Som ved al indflytning, er der mangler, der skal 
rettes og nyanskaffes, men det løser sig hen ad 
vejen. Vi er glade for det nye, og har ønsket os 
selv tillykke.

Vinpræmien i januar gik til Aase og Kai på en førsteplads, og til Leif S. og Ib.

Jørgen Ypkendanz,  
tlf. 46 13 83 81 vil besvare  
evt. spørgsmål.

Se spil fra  
onsdag d. 10. feb. 
på hjemmesiden  
KLUBnyt Marts 

2016.
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Tune IF Badminton afholder

Generalforsamling 
Mandag d.11. april kl. 19.00 i mødelokalet på 1. sal i hal 2. 

Dagsorden i.h.t. Tune IF’s vedtægter. Input du ønsker behandlet på generalforsamlingen,  
sendes på mail til formand rene.larsen@tunenet.dk, senest 8 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen spiser vi sammen i cafeteriaet som vi plejer. 

Mvh René

Klubmesterskab
Klubmesterskab som vi plejer torsdag d. 17. marts (uge 11). Mesterrække-spillere spiller dog  
tirsdag d. 15. marts. Der hænger sedler man kan skrive sig på i spillergangen ved hal 2.

Mvh spillerudvalget

Vi håber, at vi får en masse gode kampe!

Badminton

Håndbold

BADMINTON

TUNE IF

HÅNDBOLD

TUNE IF

Håndbold søger ny kasserer

I Tune IF Håndbold er vi på udkik efter en person, 
der vil gå med i en velfungerende bestyrelse 

og tage del i arbejdet som kasserer. Kendskab til 
håndbold er ikke en forudsætning, men det kræ-
ver interesse for at indgå i samarbejdet med at få 
afdeling og bestyrelse til at fungere i det daglige. 

Vores nuværende kasserer har desværre valgt 
at stoppe og vi har brug for en person, der har tid 
og lyst til at styre denne vigtige funktion. Der er 
en del bilag at styre på trods af, at vores to store 
arrangementer i håndbolden – deltagelse i Ros-
kilde Festival og afholdelse af Hedebo-turnering 
– varetages af de respektive udvalg.

Kunne du tænke dig at være med til at skabe 
gode rammer for håndbolden i Tune, så kontakt 
formand Martin Østberg for at høre mere.

Vil du læse mere om seniorholdenes 
aktuelle placeringer og forvent- 
ningerne til sidste del af sæsonen  
– se under håndboldafdelingen  
på www.tune-if.dk.

HUSK
Vi holder  

generalforsamling  
den 5. april
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Tune Hallernes Cafe- & Selskabslokaler
... også ud af huset

Kim & Linda Andersen 
Tlf.: 46 13 84 46 

www.tunehallen.dk/cafeteria

Dagens ret 
mandag - torsdag

Vælg mellem 4 retter hver dag

· Rep. af alle bilmærker
· Opbevaring af dæk
· Suvo undervognsbehandling
· Pladearbejde
· Service
· Klargøring til syn
· Udskiftning af autoruder

TUNE AUTO ApS
v/ Johnny Funk Petersen

Værksted: 
Industrihegnet 14, 
4030 Tune 
Tlf.:  46 13 89 63 

SuperBrugsen Tune  
støtter Tune IF 

 
Åbningstider:  

Alle dage kl. 08.00 - 20.00 
Tlf.: 46 13 80 01

Malermester
Leif Kristensen

Lindevej 18 
 4030 Tune 

Mobil: 40 74 72 33

 Mail:
 malermesterleifkristensen@tunenet.dk

 
Medlem af  

garantiordningen



Trim

Generalforsamling 
Som tidligere meddelt afholdes den årlige ordi-
nære generalforsamling i klubhuset  
tirsdag den 8. marts kl. 19.00 

 
Hedelands Naturtrail 10. april  
Så er der ikke længe til, at starten går og vi håber 
mange fra Trim vil deltage i løbet. Se mere om 
løbet på www.naturtrail.dk ligesom du kan følge 
med i arrangementet på Facebook på  
www.facebook.com/HedelandsBjerglob/ 

Hjælpere til Hedelands Naturtrail 
Vi er i gang med den sidste planlægning og får 
snart et overblik over antallet af hjælpere, vi har 
behov for. Vi sender mail ud i slutningen af februar. 

Løb
Den 11. april starter vi igen med træning på korte 
ruter for nybegyndere, og andre der vil genopta-
ge løbetræningen. Flere detaljer kommer i næste 
KLUBnyt og på hjemmesiden.

Hedelandsløb
De næste løb er den 6. marts og 3. april. 
Se mere om løbet, distancer, deltagere og tider 
på www.flongkondi.dk

Cykel Motion 
Du kan allerede nu træne om søndagen. Se mere 
på Tune IF’s hjemmeside.

Aftentræningen begynder tirsdag den 5. april 
kl. 18.00 fra klubhuset. Som tidligere år opdeles 
deltagerne i hold, der cykler forskellige distan-
cer og med forskellige hastigheder. Se mere på 
hjemmesiden under Info.

Klubmøde
Tune Cykel Motion holder medlemsmøde tors-
dag den 17. marts kl. 19.00 i klubhuset. Her vil der 
blive orienteret om planerne for den kommende 
sæson. Se dagsorden m.v. på hjemmesiden.
 
 
 

Klubhusindvielse

Vort nye klubhus blev indviet med en velbe-
søgt reception lørdag den 6. februar. Tak til 

alle deltagerne, som var med til at gøre det til en 
festdag. Tak til borgmester Pernille Beckmann 
der holdt åbningstalen, og øvrige der kom med 
positive indlæg. En særlig stor tak til SuperBrug-
sen, Lions Club og Center for Bedre Livskvalitet, 
der overrakte kontante hilsner, der nu gør det 
muligt, at anskaffe nødvendigt inventar m.v. så vi 
får helt optimale forhold på Skolegade 9.

Særlige aktiviteter i marts/april

8
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TRIM

TUNE IF

ER DIT HJEM SIKRET MOD INDBRUD?
BOOK ET GRATIS SIKKERHEDSTJEK

DET HANDLER OM MERE END VÆRDIER! 
Hos Greve Låse & Alarm har vi mere 
end 30 års erfaring i sikringsbranchen. 
Vi ved derfor, hvor stor irritation og 
ærgrelse det kan give, når ting med 
stor personlig værdi bliver stjålet. Det 
handler om mere end tab af værdier. 
Det handler også om din tryghed! 

FÅ ET GRATIS SIKKERHEDSTJEK og få 
gode råd og vejledning om, hvordan 
du kan beskytte dit hjem og din familie 
mod ubudne gæster.    
            
    
 

    Greve Låse & Alarm
    Alarm • Overvågning • Sikring

70 22  53 33               info@sikring.dk               Sikring.dk 

Robin Rasmussen
Salgschef

danbolig Hedehusene

Har du hørt, det er umuligt 
at sælge bolig lige nu?

Så har du talt med de forkerte.

Det giver faktisk mening at sælge bolig lige nu. Selvom din bolig måske er mindre værd end for 5 år siden, 

kan du regne med, at din kommende bolig er faldet tilsvarende eller mere. Så spørgsmålet er nok nærmere, 

om det giver mening at vente? Måske savner du et ekstra børneværelse. En større stue. Eller en have, hvor 

børnene kan lege og de voksne slappe af? Så er det nu, du har muligheden for at gøre en god handel. 

Ring til mig på 4656 2877 og lad os få en snak om boligmarkedet og dine muligheder.

danbolig Bykøbing
Statsaut. ejendomsmægler, valuar, MDE · H. C. Andersensgade 123 · Tlf. 38 400 400 · blaavand@danbolig.dk · www.danbolig.dk

SØNDERGADE 6

ÅBENT HUS: SØNDAG 04/03 14:00 - 14:20

Tune Villa

Midt i den hyggelige og idylliske gamle bydel i Tune udbydes denne børne-
venlige 1½ plans villa. En bolig, hvor mange spændende forbedringer er
gennemført inden for de senere år. Endvidere carport og udhus. Haven er
ugenert og roligt beliggende.

Kontant/Udb.: 2.500.000/125.000
Brutto/Netto: 14.507/12.730
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit Fastrente 12.303/10.282

Bolig m²: 153
Stue/Vær: 2/5
Byggeår: 1964/03
Sag: 144-PJ11010

Grund m²: 733
Udhus m²: 35
Carport: 27
Energi: D

HYRDESTIEN 2

ÅBENT HUS: SØNDAG 04/03 12:00 - 12:20

Tune Villa

På de eftertragtede "Stierne" her i Tune finder man denne store gul-
stensvilla med fuld kælder. I alt 314 m² at boltre sig på, hvortil endda kom-
mer en hyggelig uopvarmet udestue på 20 m².

Kontant/Udb.: 2.500.000/125.000
Brutto/Netto: 15.015/13.761
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit Fastrente 12.948/11.413

Bolig m²: 157
Stue/Vær: 1/4
Byggeår: 1969/77
Sag: 144-PJ12003

Grund m²: 808
Kælder m²: 157
Garage: 28
Energi: C

MIMOSEVEJ 41

ÅBENT HUS: SØNDAG 04/03 12:30 - 12:50

Tune Villa

Skøn 1-plans vinkelvilla, rigtig flot moderniseret. Skønt beliggende i
"Blomsterkvarteret" findes denne spændende bolig, som gennem de sene-
ste få år er blevet moderniseret og renoveret i stor stil, bl.a. med smukke
nyere gulve med gulvvarme, gipslofter, nye termovinduer

Kontant/Udb.: 2.695.000/135.000
Brutto/Netto: 15.864/13.981
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit Fastrente 13.673/11.478

Bolig m²: 165
Stue/Vær: 1/5
Byggeår: 1972/78
Sag: DTPJ2154

Grund m²: 714
Udhus m²: 6

Energi: C

BYAGERPARKEN 80

ÅBENT HUS: SØNDAG 04/03 KL. 13:00 - 13:20

Tune Villa

I Byagerparken, det eftertragtede og nyeste villakvarter i Tune, udbydes
denne skønne 1-plans villa. Opført i provencefarvede mursten og med
smukt tilpasset rødt tegltag. Integreret carport og stort isoleret udhus. Bo-
ligen har en rigtig god planløsning med bl.a. helt adskilt forældre- og bør-
neafdeling, og naturligvis med hvert sit dejlige badeværelse. I husets hjer-
te, ofte børnefamiliens samlingspunkt, bydes der på et smukt og veludsty-
ret køkken/alrum, hvorfra der er adgang til den hyggelige opholdsstue og
ikke mindst til den skønne ugenerte sydvendte have.

Kontant/Udb.: 2.795.000/140.000
Brutto/Netto: 16.280/14.539
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit Fastrente 13.894/11.861

Bolig m²: 127
Stue/Vær: 1/3
Byggeår: 1999
Sag: 144-PJ11014

Grund m²: 682
Udhus m²: 12
Carport: 22
Energi: C

VESTERGADE 15

ÅBENT HUS: SØNDAG 04/03 KL. 13:30 - 13:50

Tune Villa

Storslået udsigt over åbne marker! Virkelig skønt beliggende i Tunes gamle
bydel finder man denne spændende villa, der fremstår med smukke gråligt
pudsede facader, charmerende sprossede vinduer og sort tegltag. Boligen
byder overalt på megen luxus og her oser af hygge og velvære uanset hvor i
boligen man opholder sig. Her er 4 store værelser, 2 spændende stuer i
forskudt plan, et stort og meget lækkert køkken/alrum, praktisk bryggers
med helt nyt (2010) naturgasfyr, 2 badeværelser, hvoraf det éne fremtræ-
der som et stort og luksuriøst Spa-badeværelse.

Kontant/Udb.: 2.895.000/145.000
Brutto/Netto: 16.550/14.119
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit Fastrente 14.082/11.345

Bolig m²: 187
Stue/Vær: 2/4
Byggeår: 1957/00
Sag: 144-PJ11011

Grund m²: 750
Garage m²: 65

Energi: C

danbolig Per Johansen BoligCenter Tune A/S
Statsaut. ejendomsmæglere, MDE · Tune Center 12B, 4030 Tune · Tlf. 4616 3230 · tune@danbolig.dk · www.danbolig.dk

SØNDERGADE 6

ÅBENT HUS: SØNDAG 04/03 14:00 - 14:20

Tune Villa

Midt i den hyggelige og idylliske gamle bydel i Tune udbydes denne børne-
venlige 1½ plans villa. En bolig, hvor mange spændende forbedringer er
gennemført inden for de senere år. Endvidere carport og udhus. Haven er
ugenert og roligt beliggende.

Kontant/Udb.: 2.500.000/125.000
Brutto/Netto: 14.507/12.730
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit Fastrente 12.303/10.282

Bolig m²: 153
Stue/Vær: 2/5
Byggeår: 1964/03
Sag: 144-PJ11010

Grund m²: 733
Udhus m²: 35
Carport: 27
Energi: D

HYRDESTIEN 2

ÅBENT HUS: SØNDAG 04/03 12:00 - 12:20

Tune Villa

På de eftertragtede "Stierne" her i Tune finder man denne store gul-
stensvilla med fuld kælder. I alt 314 m² at boltre sig på, hvortil endda kom-
mer en hyggelig uopvarmet udestue på 20 m².

Kontant/Udb.: 2.500.000/125.000
Brutto/Netto: 15.015/13.761
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit Fastrente 12.948/11.413

Bolig m²: 157
Stue/Vær: 1/4
Byggeår: 1969/77
Sag: 144-PJ12003

Grund m²: 808
Kælder m²: 157
Garage: 28
Energi: C

MIMOSEVEJ 41

ÅBENT HUS: SØNDAG 04/03 12:30 - 12:50

Tune Villa

Skøn 1-plans vinkelvilla, rigtig flot moderniseret. Skønt beliggende i
"Blomsterkvarteret" findes denne spændende bolig, som gennem de sene-
ste få år er blevet moderniseret og renoveret i stor stil, bl.a. med smukke
nyere gulve med gulvvarme, gipslofter, nye termovinduer

Kontant/Udb.: 2.695.000/135.000
Brutto/Netto: 15.864/13.981
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit Fastrente 13.673/11.478

Bolig m²: 165
Stue/Vær: 1/5
Byggeår: 1972/78
Sag: DTPJ2154

Grund m²: 714
Udhus m²: 6

Energi: C

BYAGERPARKEN 80

ÅBENT HUS: SØNDAG 04/03 KL. 13:00 - 13:20

Tune Villa

I Byagerparken, det eftertragtede og nyeste villakvarter i Tune, udbydes
denne skønne 1-plans villa. Opført i provencefarvede mursten og med
smukt tilpasset rødt tegltag. Integreret carport og stort isoleret udhus. Bo-
ligen har en rigtig god planløsning med bl.a. helt adskilt forældre- og bør-
neafdeling, og naturligvis med hvert sit dejlige badeværelse. I husets hjer-
te, ofte børnefamiliens samlingspunkt, bydes der på et smukt og veludsty-
ret køkken/alrum, hvorfra der er adgang til den hyggelige opholdsstue og
ikke mindst til den skønne ugenerte sydvendte have.

Kontant/Udb.: 2.795.000/140.000
Brutto/Netto: 16.280/14.539
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit Fastrente 13.894/11.861

Bolig m²: 127
Stue/Vær: 1/3
Byggeår: 1999
Sag: 144-PJ11014

Grund m²: 682
Udhus m²: 12
Carport: 22
Energi: C

VESTERGADE 15

ÅBENT HUS: SØNDAG 04/03 KL. 13:30 - 13:50

Tune Villa

Storslået udsigt over åbne marker! Virkelig skønt beliggende i Tunes gamle
bydel finder man denne spændende villa, der fremstår med smukke gråligt
pudsede facader, charmerende sprossede vinduer og sort tegltag. Boligen
byder overalt på megen luxus og her oser af hygge og velvære uanset hvor i
boligen man opholder sig. Her er 4 store værelser, 2 spændende stuer i
forskudt plan, et stort og meget lækkert køkken/alrum, praktisk bryggers
med helt nyt (2010) naturgasfyr, 2 badeværelser, hvoraf det éne fremtræ-
der som et stort og luksuriøst Spa-badeværelse.

Kontant/Udb.: 2.895.000/145.000
Brutto/Netto: 16.550/14.119
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit Fastrente 14.082/11.345

Bolig m²: 187
Stue/Vær: 2/4
Byggeår: 1957/00
Sag: 144-PJ11011

Grund m²: 750
Garage m²: 65

Energi: C

danbolig Per Johansen BoligCenter Tune A/S
Statsaut. ejendomsmæglere, MDE · Tune Center 12B, 4030 Tune · Tlf. 4616 3230 · tune@danbolig.dk · www.danbolig.dk

Ring til mig på 46 16 32 30 og lad os få  
en snak om boligmarkedet og dine muligheder.

Vandreture
Torsdag den 10. marts kl. 9.00:
Vandretur ved Allerslev

Fredag den 1. april kl.9.00: 
Gudernes Stræde med start fra  
Mosede Fort.

Nærmere beskrivelse af turene  
fremgår af de enkelte turinvitationer.
Tilmelding til mailadressen: 
vandring@tune-if.dk 3 dage før turen.

Mandagsvandring
Med sommertiden rykker starttidspunktet frem 
til kl. 9.00. Officielt fra mandag den 4. april. De 
ivrige – og dem, der har lyst til en tur 2. påskedag 
– er velkomne den 28. marts kl. 9.00.

Stavgang fortsætter med uændret starttids-
punkt mandag kl. 10.00.

Spørgsmål kan rettes til Fritz på  
tlf. 4613 9101/ M 2129 2159  
eller på anførte mail.

P.b.v. Fritz
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GYMNASTIK

TUNE IFGymnastik
Kom med til  
gymnastikopvisning  
i Tune Hallerne 
Søndag den 3. april kl. 12.30-17.00

Gymnastikafdelingen fylder 90 år, og det 
skal naturligvis fejres. Tag naboen, venner 

og familie med til en sæsonafslutning fyldt med 
fødselsdagsstemning og fantastisk gymnastik. 
Store og små gymnaster viser hvad de kan på 
den traditionelle forårsopvisning.

Hele 11 hold går på gulvet og vil imponere 
publikum med både leg, spring, rytme og serier.
Der bliver yderligere arbejdet på at få 2 gæste- 
opvisninger, så der vil være nok at se på. 

“Opvisningen i Tune er altid noget særligt, 
både for mine gymnaster og mig selv. Der skal 
altid gøres lidt ekstra ud af denne opvisning. 
Yderligere er det altid sjovt at se hvad de andre 
hold har nørklet med, få inspiration og nye ideer 

til den kommende sæson.” udtaler Signe Øst-
berg, instruktør og bestyrelsesmedlem.

“På opvisningsholdet arbejder vi hårdt, men har 
det samtidig sjovt. Vores fællesskab er noget helt 
unikt, og der er altid plads til hygge. I år er både 
vores dragter og opvisning noget helt særligt. 
Vi glæder os meget til at vise både familier, de 
andre hold og borgerne i Tune, hvad vi har arbej-
det med gennem hele sæsonen. Det bli’r nice!” 
udtaler Mathilde og Sofie fra opvisningsholdet.

Dagen rundes af med uddeling af vandrepoka-
len til en person i gymnastikafdelingen, der har 
vist et særligt godt resultat, og som har ydet en 
positiv indsats. 

I år er det muligt at købe billetterne på 
nettet fra den 1. marts 2016, og på denne 
måde spare 5 kr. pr. billet, samt undgå kø 

ved indgangen. Billetterne købes via  
gymnastikforeningens hjemmeside  

(www.tune-if.dk/afdelinger/gymnastik)

Entrépriser:

Indgang 40 kr. for voksne
Indgang 20 kr. for børn (o. 3 år/u. 12 år)

Forkøb 35 kr. for voksne
Forkøb 15 kr. for børn (o. 3 år/u. 12 år)

Dørene åbnes kl. 12.00

Entreindtægterne går til kurser, 
redskaber og arrangementer.

Mad og drikke 
kan købes i Tune Hallens Cafeteria
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TUNE IF

FODBOLD

Fodbold
Fodboldens Venner i Tune afholder

Generalforsamling
Onsdag den 16. marts 2016  
kl. 19.30 i Tune-Hallerne

Forslag skal være formand Steen Bøge Larsen  
i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

De kan trygt ringe og aftale et møde enten i Deres hjem 
eller hos os. Vi træffes også aften, weekend og helligdage.

Organiseret bedemand.
Tilknyttet garantiordning.

Din lokale bedemand - Tlf. 4615 0040

Vores afdelinger:
Hundige Strandvej 119
2670 Greve

Karlslunde Strandvej 34
2690 Karlslunde

Tune Center 7E
4030 Tune

www.s-bf.dk

v/ far & datter

Mariette Jørgensen Steen Jørgensen

REVISORHUSET 
Registreret revisionsanpartsselskab 

Registreret revisor Dorthe Toftebjerg 
Hovedgaden 442 - 2640 Hedehusene 

Tlf. 46 56 20 87 
 

www.46562087.dk 
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TENNIS

TUNE IFTennis

En stor tak til Britta for de mange år i bestyrelsen

Foråret nærmer sig, vi holder  
slå ind/åbent hus d. 2.-3. april med  
ungdom lørdag og senior søndag.

Mvh. Bestyrelsen

Kommende arrangementer: 
 
   1. marts: Generalforsamling 
 11. marts: Countryarrangement 
 15. april: Arr. Chimbo’s Revival 
   8. maj: Arrangement i Haven 
  (Svend Nicolaisen’s Orkester)

Tune Borgerhus 
Lundegårdshegnet 15 
4030 Tune 
Tlf.: 29 64 95 63 
www.tune-borgerhus.dk

Udlejning af lokaler, inkl. service,  
borde og stole, til din næste fest

Besøg os på  
www.tunetand.dk

Nicole Nielsen  
tandlæge  
Nicole tilbyder bl.a.:
– Eftersyn og tandrensning– Paradentosebehandling– Tandfyldning med plast– Proteser
– Krone og brobehandling– Behandling af tandsmerter.

Tandlæge Nicole Nielsen ApS
Fjællestien 2 · DK-4030 Tune

www.tunetand.dk · Mail: klinik@tunetand.dk ·Tel. +45 46 13 82 88

Åben for tilgang 
af nye patienter.
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TENNIS

TUNE IFTennis
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CBL
Meditation, kom og prøv

Holdet træner tirsdag kl. 19.00-20.00 i Tune Hallerne, lokalet under cafeteriet.
Al begyndelse kan være svær, men øvelse gør mester. Alle kan lære at meditere, hvor som helst og 
når som helst. Det behøves ikke at tage lang tid, gøres på en bestemt måde eller være på et bestemt 
sted, der er ikke noget der hedder rigtigt eller forkert. 
Der er plads til max. 10 personer på holdet efter ”først-til-mølle” princippet.
Du skal medbringe vand, og et tæppe eller håndklæde.
Tilmelding med medlemsnummer på CBL’s bookingside.
Læs meget mere om aktiviteten på hjemmesiden under Aktiviteter/Meditation/Info.

TUNE IF
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PULS OG CROSS Event
(gratis for alle)

Torsdag d. 3. marts kl. 17.30 til 18.30.
Denne dag får vi besøg af ikke mindre end:
En verdensmester og en Danmarksmester i  
Kettlebell.
Medbring drikkedunk, håndklæde og indendørs 
træningssko. Eventen foregår på Lundegårdsko-
len (fra P-pladsen, ind i skolegården og lige frem 
til den blå dør – herefter ned i kælderen). 
Læs mere på hjemmesiden under Info Event. 

BodyCOMBAT Event
(gratis for alle)

Lørdag d. 19. marts kl. 9.30 til 11.00.
For første gang nogensinde afholder CBL Event i 
BodyCOMBAT.
Eventen afholdes i Tune Hallerne HAL 3 
Medbring drikkedunk, håndklæde og indendørs 
træningssko, og godt humør.
Læs mere på hjemmesiden under Info Events.

Spinning kontingent
Fremover vil du som spinningmedlem opnå en større fleksibilitet.

1. Årsmedlem
Kontingentet er sat ned til kr. 1.500,- (tidl. kr. 1.800-)  
Startende 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. 

2. Spinning-Flex
Kontingent pr. måned kr. 175,-.
Læs mere på hjemmesiden under Info – BStilmelding.

Har du spørgsmål til ovennævnte,  er du velkommen til  at kontakte os på:  CBL@tune-if.dk  eller 46 15 59 28.
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BILLARD 

TUNE IFBillard
Billardafdelingen afholder 

Generalforsamling 
Onsdag den 16. marts i klublokalet  
kl. 18.00

 
Indkommende forslag til generalforsamlingen, skal 
være formanden i hænde senest onsdag den 9. 
marts.

 
Tilmelding til generalforsamlingen, som er obligato-
risk, skal ligeledes ske senest onsdag den 9. marts. 

 
Med Venlig hilsen   
Helge, Billard afd.
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PETANQUE

TUNE IFPetanque
Generalforsamling
Årets generalforsamling var velbesøgt, der var 
fyldt helt op i klubhuset. Formand og kasserer 
blev genvalgt, og tre nye bestyrelsesmedlemmer 
blev fundet. Datoer for diverse arrangementer 
blev fundet, og kan ses i klubhuset. Alt foregik i 
god ro og orden.

Fastelavn
Fastelavnssøndag afholdt vi tøndeslagning, d.v.s. 
vi brugte petanquekugler i stedet for køller. Det 
var udfordrene, da det ikke var nemt at ramme 
tønden. Kirsten blev Kattedronning. Tillykke.

DPF møde
Onsdag d.16. marts afholdes  
møde med en konsulent fra Dansk Petanque  
Forbund. Mødet afholdes i klubhuset kl. 19.00. 
Mød op til en forhåbentlig interessant aften.

Rengøring og arbejdslørdage
Der er i klubhuset ophængt en liste, hvor man 
kan skrive sig på til rengøring af klubhuset. På 
generalforsamlingen blev det vedtaget at holde 
2 arbejdslørdage, nemlig anden lørdag i april og 
fjerde lørdag i september. Alle er velkomne.

Med venlig hilsen
Kurt

Træningstider

Tirsdag kl. 19-21
Torsdag kl. 10-13
Søndag kl. 10-13

Første søndag i måneden er der Vinspil
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CENTER 
FOR BEDRE 
LIVSKVALITET
Tlf.: 46 15 59 28 • E-mail: cbl@tune-if.dk

Medlem af Tune IF’s andre 
afdelinger (medlemskab 
skal forevises ved indmel-
delse):

Ikke medlem af Tune IF’s 
andre afdelinger:

Spinning:

Indmeldelse kr. 150,- / For sen betaling kr. 75,-

Kontingent for både flex- og helårskontingent forfalder til betaling 1 må-
ned før kontingentperiodens påbegyndelse. Ved indmeldelse udenfor de 
nævnte terminer beregnes forholdsmæssig kontingent frem til nærmeste 
termin. Dagssatsen oplyses i motionscenteret. Flex kontingent kræver, at 
du tilmeldes BetalingService. Se hjemmesiden under Info BS tilmelding.

Aldersgrupper  12 måneder  CBL flex månedskontingent

15 - 18 år kr. 1.600,- kr. 189,-  

19 - 25 år kr. 1.860,-  kr. 189,-  

26 - 64 år kr. 2.300,- kr. 259,-  

Pensionister kr. 1.600,- kr. 189,-

Aldersgrupper  12 måneder  CBL flex månedskontingent

15 - 25 år kr. 2.130,- kr. 189,-  

26 - 64 år kr. 2.550,- kr. 259,-  

Pensionister kr. 1.870,- kr. 189,- 

Aldersgrupper 12 måneder  CBL flex månedskontingent

Alle kr. 1.500,- kr. 175,-

TUNE IF

C
E

N
TE

R FOR BEDRE LIVSK
VA

LI
T

E
T

Motionscenter

Åbningstider:
Mandag - torsdag: kl. 06.00 - 22.00 
Fredag: kl. 06.00 - 20.00 – Lukket kl. 16.00 - 17.30 (Junior Fitness) 
Lørdag - søndag: kl. 06.00 - 18.00

Kontingent  betalingsterminer  
helårs:

 1. januar, 1. april, 1. juli, 1. oktober

Fitness – Puls & Cross Fitness 
Tune Fight – Funktionel Træning
Spinning – Zumba 
Krop og bevægelse 

Pilates – Yoga – Effekt 
Body Pump
Piloxing – Meditation 
Foredrag, samt ernæring og livsstil

D
E
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G
 I

Vær opmærksom på, at der løbende kommer nye tiltag, som er med i det betalte kontingent.

Du kan læse mere om CBL på www.tune-if.dk


