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Beretning til generalforsamlingen den 8. marts 2018 
 
Vi afholder i dag Tune IF Trim’s 37. generalforsamling.  
 
Overordnet set var året 2017 et år med tilfredsstillende udvikling i vore aktiviteter, men også det 
første år uden TCM og uden de ekstra medlemmer fra CBL. Det har naturligvis påvirket vore 
medlemstal, som jeg kommer tilbage til, men bortset herfra har de forskellige aktiviteter 
gennemført deres træninger og arrangementer som planlagt. 
 
I lighed med de foregående år foreslår bestyrelsen, at der aflægges beretning for 2017 under 
dagsordenens pkt. 3, medens forhold vedr. 2018 og kommende arrangementer behandles under 
punkt 5 umiddelbart efter regnskabet. Vi håber, at der herved kan komme flere synspunkter og 
kommentarer frem omkring vore planer og tanker.  
 
Medlemssituationen 
Se bilag .  (bilag runddeles). 
 
Sidste år udtalte jeg, at bestyrelsen venter en stabil situation i 2017 uden de store ændringer. Og 
det mener jeg tallene afspejler. 
 
Gennemgang af de enkelte aktiviteters udvikling. 
 
Tror der stadig kan være en effekt af CBL og TCM-medlemmernes afgang. 
 
Vort budget for 2018 er på 210 medlemmer, så det er en meget beskeden fremgang. 
Omvendt må vi være realistiske. Vi har aktiviteter, der ikke længere appellerer så stærkt til de 
aktive og vi kan se, at selv en betydelig markedsføring og gode resultater (Krocket) kun fører til 
beskeden fremgang. 
 
P.t. er vi 157 medlemmer, så der er et godt stykke vej endnu. De aktivitetsansvarlige har fået 
besked, så de kan følge op, hvis betalingen er smuttet.  
 
Det væsentligste i vor forening er jo der sker under de enkelte aktiviteter. 
Det bliver lidt i overskrifter, men jeg håber at have fået det vigtigste med. 
 
Løb 
Der har i 2017 været gennemført mange tiltag, men de væsentligste var, at vi fik uddannet 3 nye 
løbetrænere, som straks startede nybegyndertræning op igen og kurset er sluttet med et pænt 
resultat. 
De nye trænere har fortsat deres uddannelse i 2018, så vi nu kan tilbyde nye løbere opdaterede 
træningsprogrammer m.v. 
 
Vi har fortsat træning mandag og onsdag aften og lørdag formiddag. For lørdagens vedkommende 
annonceres planlagte distancer via facebook, så der ofte er 3-4- muligheder at vælge imellem. 
 
Der er nu Tabata-træning hver mandag, og det er blevet vældigt populært. Ja, selv powerwalkerne 
har ændret deres starttid, så de kan nå at være tilbage til Tabata-træningen. Og det jo dejligt, at vi 
kan samarbejde på tværs. 



 

 

Vi har igen deltaget i en lang række løbearrangementer. Foruden vort eget Hedelands Naturtrail, er 
de væsentligste: Sydkyst-Løbet både forår og efterår, Parkstafetten i  
Roskilde, Eremitageløbet , H C Andersen maraton i Odense plus Copenhagen og Hamburg 
Marathon og yderligere nogle løb, hvor medlemmerne deltager helt på eget initiativ. 
Vi havde igen et flot hold med ved Copenhagen Half Marathon. Dette løb er ved at blive en 
klassiker, og det er dejligt, at så mange stiller op. Løbet måtte jo til sidst afbrydes p.g.a. tordenvejr, 
men heldigvis kom alle vore løbere godt igennem den våde afslutning 
 

Vi arrangerede igen TuneFestLøbet i forbindelse TuneFesten. Løbet udbydes nu som et familieløb. 
Der var ikke det helt store deltagerantal, men vi fortsætter i år. Vi fik 8.000 kr. ud af indsatsen og 
der skal lyde en stor tak til Tune-Festen og Lions, der jo står bag.. 
 
Ekstremsport har stadig tag i enkelte medlemmer. Her vil jeg nævne 2, der gennemførte 100 km 
løbet på Samsø. 
 
Af andre lokale tiltag kan nævnes morgenbrødsløb sidste lørdag i måneden, og Tour de Chambre, 
hvor man ønsker hinanden glædelig jul. Og igen var der ca. 25, der var ude at løbe juleaften og 
næsten lige så mange nytårsaften.  
 
Så det tyder på en klub, der både kan levere fine sportspræstationer, men som også har et godt 
socialt sammenhold. 
 
Stavgang. Forholdene har ikke ændret sig siden sidste generalforsamling. Der er fortsat en trofast 
kærne, der møder op hver mandag formiddag.  Men vi har stadig ikke fået idéen, som kan vende 
den vigende interesse. 
 
Det samme kan siges om Powerwalk. Også her er en trofast og stabil gruppe, der møder mandag 
aften. Vi deltager nu i Tabata-træningen, og vi er også hyppige deltagere i andre arrangementer 
som Smuk Kvindeløb og Alt for Damarnes Løb m. fl 
 
Sidste år beklagede jeg mig over manglende nye løbetrænere, og straks efter fik vi som nævnt 3 
nye. For stavgang og powerwalks vedkommende har vi samme problem, så nu prøver jeg igen. Vi 
mangler trænere her. Michelly, Lissi og Henning gør et stort arbejde, men trænger til aflastning. Og 
måske kunne nye trænere komme med nye idéer? 
 
Rullehockey.  Der er fortsat kun den hårde kærne, og den er skrumpet. For egne sponsorpenge 
har man anskaffet sikkerhedsudstyr, som kan lånes, men jeg har endnu ikke set effekten på 
medlemstallet.  
Der arbejdes på en ny multibane ved siden af hal 2. Det nuværende anlæg vil blive udbygget, og 
asfaltbanen vil blive ændret. Desværre ser det ud til, at krav om trappe til tilskuere vil gøre det 
farligt og umuligt at spille rullehockey. Det er ærgerligt, - at dette ellers gode initiativ - vil forhindre 
os i at spille rullehockey.   
 
CykelTrim. Det er cykeltræning, hvor der også lægges vægt på det sociale. Normale ture torsdag 
formiddag er på godt 20 km med indlagt kaffepause. 5 gange i løbet af sæsonen arrangeres 
længere ture – op til 50-60 km. Selvom der var 28, der viste interesse for CykelTrim, har 
deltagerantallet på turene aldrig overskredet 15 deltagere, så der er plads til flere. 
 
Krocket 
Krocketspillerne har haft en god sæson. Spillerne træner seriøst og deltager i mange turneringer, 
både regionalt og på landsplan. Det er jo sådan, at Krocket i Danmark har sin højborg omkring 
Varde, hvor de fleste store turneringer afholdes. Og det giver jo betydelige transportudgifter for 
vore spillere.  
Som sædvanligt afholdt man igen i slutningen af juni et åbent stævne med omkring 70 deltagere, 
og det var lykkedes at få tildelt DM for enkeltmand. 
Stævnet blev afviklet den 29. juli med 100 deltagere, og borgmester Pernille Beckmann bød 
velkommen. 
Desværre kunne man ikke udnytte hjemmebanefordelen, så danmarksmestre blev det ikke til i 
2017. 



 

 

Vandreture. 
Vandreudvalget havde tilrettelagt 19 længere vandreture, og vi har ikke aflyst nogen i 2017, 
selvom vejret naturligvis ikke altid var lige godt. 
Der er stadig pæn tilslutning til turene. Vi nåede til nr. 192, og efter stemningen på årets 
vandrermøde fortsætter vi på samme måde i 2018. 
 
Udover de nævnte ture lavede vi to ture i Hedeland under Vandrefestivalen. På første tur fra Tune 
var der over 30 deltagere, medens vejret ikke var med os ved turen i Hedeland Nord, så der mødte 
kun 4 frem. Men vi havde en god tur i tørvejr.. 
 
Vor forårstur gik til Sydslesvig. Vi blev indkvarteret under gode forhold på Christianslyst, SdU’s 
kursesejendom ca. 20 km NØ for Schleswig by. SdU står for Sydslesvigs danske 
Ungdomsforeninger, og modsvarer dgi. Vi var 27 deltagere, der havde en god oplevelse. 
Stedet gjorde jo at der var en række kulturelle indslag, og vi havde første aften et foredrag med en 
repræsentant fra SdU og næstformanden for SSV(Sydslesvigs Vælger Forening). 
Vi fik derigennem et godt indblik i det danske arbejde syd for grænsen. Vi havde gode vandreture i 
godt vejr og så bl.a. A P Møllerskolen og domkirken i Schleswig, Dannevirke og Flensborg Fjord 
fra den sydlige side. 
. 
Sensommerturen gik til Bornholm. Jytte havde tilrettelagt en tur på kyststierne på Nordbornholm. Vi 
var 20 deltagere. Vejret var ikke helt med os denne gang, men vi havde alligevel en rigtig god tur 
med mange gode oplevelser. Og solen kom da også frem indimellem og som afslutning kunne vi 
nyde en velfortjent kop kaffe eller øl på torvet i Rønne i flot solskin. 
 
Til daglig er der altid flot fremmøde mandag formiddag, medens der er plads til mange flere 
onsdag formiddag i Hedeland Nord. 
 
Hedelands Naturtrail.  Løbet i 2017 blev afviklet under gode forhold.  
I alt 331 havde tilmeldt sig de spændende trailruter på hhv. 4,2, 10,2 og 21.1. km. 
  
Vi havde mange mennesker i sving og havde igen hævet serviniveauet i håb om flere deltagere. Vi 
fik gode sponsorater til anskaffelse af mere udstyr til de kommende år. Der kunne udloddes 10.000 
til hver af arrangørklubberne. 
 
Grillaften. Den blev afholdt den 17. august med 50 deltagere Vi havde atter fået fat i en grill, så vi 
kunne få grillede pølser, men ellers var konceptet det samme, og stemningen var høj som 
sædvanlig.  
 
Klubhus. Klubhuset er et godt udgangspunkt for de fleste af vore aktiviteter, og også et godt sted 
at holde arrangementer. Det er dog kun i forbindelse med Tabatatræningen at der bliver udøver 
sport.. Så her er der plads til nye aktiviteter.  
Samarbejdet med Bridge og øvrige brugere går godt, og på det seneste er også Hjemmeplejen 
kommet med. 
 
Hedebostien.  Vi har stor glæde af stien, som bliver brugt flittigt. Og endnu mere nu, hvor to 
landmænd har frabedt sig, at vi vandrer på deres markvej en gang imellem. 
 
Stafet for Livet. Vi var også med i 2017. Ledelsen hviler nu på andre fra Tune IF, men Trim og 
vore medlemmer bakker stadig helhjertet op om dette vigtige projekt for at skaffe penge til 
Kræftens Bekæmpelse. 
 
Regnskab og Kontingent 
Regnskabet vil blive fremlagt senere, og selv om vi ikke helt nåede det budgetterede medlemstal, 
kommer vi ud med et resultat, der er bedre end budgettet, men dog under sidste år. 
Vi er derfor fortsat med uændret kontingent i forhold til 2017 nemlig 200 kr. årligt for alle aktiviteter. 
 
Bestyrelse. Bestyrelsen har afholdt 3 møder. Derudover har der været en række møder vedr. de 
forskellige aktiviteter, og som sædvanlig har der været drøftet mange ting, når vi mødes ved 
træningerne, ligesom der er gjort flittigt brug af mailen. 



 

 

 
Tak. Jeg vil slutte min beretning om 2017 med at rette en stor, stor tak til alle instruktører og 
trænere. der uge efter uge og uanset vejret møder op, så rammerne er på plads og vore 
medlemmer får en god oplevelse..  
Jeg vil også gerne sige tak til de mange, der hvert år hjælper med ved Hedelands Naturtrail, ved 
Hedeboløbet og TuneFestLøbet og ved vor grillaften. Uden denne store opbakning kunne vore 
aktiviteter og disse arrangementer slet ikke gennemføres. 
 
Og til slut vil jeg takke mine bestyrelseskolleger for et godt og engageret arbejde i det forløbne år. 
For selv om vi ikke holder så mange møder, er der en livlig korrespondance, bl.a. ved hvert indlæg 
i Klub-Nyt 
 
Tune, den 3. marts 2018.  
Fritz Jüngling 


