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Referat fra hovedbestyrelsesmødet d. 13. september 2016:

Tilstede: 

Formand:  Sven Edelmann 
Næstformand+Fod: Pauli Christensen 
Kasserer:  Dorthe Toftebjerg 
FU:  Judi Jørgensen, 

Lotte Jensen og Villy Jensen, 
 Lene Odgaard, Michael Olsen. 
Badminton:  René Larsen 
Billard:  Steen U. Olsen 
Håndbold:  Lene Barslund 
 

Gymnastik:  Jeannette Bahnsen 
Petanque:  John Skaaning 
Svømning: Michael K. 

Kristensen 
Tennis:  Ole Skotte (supl.) 
IT:  Bent Andersen 
Idrætsråd:  Lise Persson 
Tune-Hallerne: Finn Hansen 
 
Afbud.:  
Trim   Søren Vestergaard 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat. 
Godkendt. 
 

2. Ønsker om punkter på dagsordenen, som ikke falder ind under andre punkter. 
Lotte: Børneattester, behandles ved punkt 18. 
 

3.  Halvårsrevision. 
Dorthe orienterede. Halvårs deadline er 15. september. 
Sven oplyste, at der bliver hovedrevision den 26. september. 
 

4.  Regnskab for Idrætsfest 2016. 
Regnskab omdeltes. Taget til efterretning. 
 

5.  Forsikring. 
Foreningens forsikringsforhold vil blive gennemgået i løbet af efteråret. 
Ansvarsforsikring er tegnet gennem DGI og DIF. 
 

6.   Budget i Greve kommune 2017. 
Sven orienterede, herunder om ældreboliger, plejeboliger, salg af Tjørnelyskolen samt evt. 
reduktion i lokaletilskud til haller. 
 

 
7.  Meddelelser fra afdelinger og udvalg. 
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FOD:  Fodboldens Dag på lørdag. 
  

PET:  Stort behov for indhegning af baneområdet. - Blev puljemster i Regionalpuljen. 
 

SVØ:  Ny sæson er i gang. Stadig ledige pladser. Ny svømmeleder. GTI fik en OL-bronze i 
går. 

 

BAD:  Lørdagstræning 10-11½. DGI inviteret for hjælpe med at skaffe nye ungdoms-
medlemmer. 

 

GYM:  Stor deltagelse (100) ved sommergymnastik på børnehold. 
 DGI har hjulpet med at få indrettet redskabsrum. 
 Med DGI kan oprettes 4-ugers forløb med samarbejde mellem skole og forening. 
 Pauli opfordrer til at gå ind i sådanne forløb. Afdelinger kan melde til ham inden 
 næste hovedbestyrelsesmøde. 
 

HÅN: Mangler fortsat en kasserer. Der er dalende medlemstal. Forbereder klubbuilding til 
efteråret. Niveaustævne nu i weekenden i Tune. Hedeboturneringen er forestående, alt 
er optaget, det kan forventes, at der deltager ca. 500. 

 

TEN:  Faldende medlemstal, nu ca. 125. Tennisskole gennemførtes med 11. 
 

BIL:  Ved første ”kampdag” i den nye sæson vandt afdelingen alle 4 borde. 
 Der arbejdes på en forbedring af klubforholdene med deraf forventet ny tilgang af 
 medlemmer. 
 

IMAGE:  Der har været tilpasninger af hjemmeside for Gymnastik og Svømning - er nu på 
plads. Alle afdelinger opfordres til at holde deres hjemmeside opdateret. 

 WorkShop i Facebook er aflyst. 
 KlubNyt har for få, som klikker sig ind. Det foreslås, at der udarbejdes og 
 husstandsomdeles et informationsblad 1 af 2 gange om året som supplement. Kan 
 udkomme ved sæsonstart. 
 

8.  Stafet For Livet lørdag og søndag den 20.-21. august. 
Judi oplyste, at der havde været 95 deltagere (fortrinsvis fra Trim), der har bidraget med 25.000 kr. 
 

9.  Idræt i Natten: 
Villy orienterede. I år var arrangementet alene tilrettelagt for de yngste. Der var stor tilslutning og 
det var i det hele taget en succes. Gymnastik, Fodbold, Tennis, Badminton og Sumba var aktive. 
Økonomien ikke endelig gjort op, men det ser ikke sort ud. 

E‐mail: edelweis@tune‐if.dk 
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10.  Status på flygtninge i Tune; Moeskærskolen mm. 
Judi orienterede: Der er 3, som nu går på VUC. En vil snarligt få sin kone og børn hertil. 
Madarrangementer fortsætter. Der søges fortsat efter praktikpladser. 
Tune IF’s indsats i forhold til flygtninge har ved Pauli deltaget i en konference (kaldet ”Godt for 
Danmark”), afholdt af MandagMorgen. Pauli og Lotte havde udarbejdet en lille folder om emnet. 
Folderen omdeltes. 
Kommunen har afholdt møde med naboerne til Moeskærskolen. Der er fortsat usikkert, hvad der vil 
ske. Men måske kommer der 9 familier med i alt 23 voksne og børn. 
 

11.  Tune Ungdoms Center. 
Sven orienterede: Kommunen arbejder på et oplæg til en proces, hvor mulighederne for et 
samarbejde undersøges. 
 

12.  Foreninger i Tune. 
Sven oplyste, at der havde været 11 foreninger, som tilkendegav interesse for en  organisation, som 
ville gøre det muligt, at Tune taler med én stemme. 
De deltagende var grundejerforeninger, Kabelnet, Brugsen, Erhvervsforeningen, Café Ung i Tune, 
Sportsrideklubben, Pensionistforeningen og Lokalrådet. 
 

13.  Idrætsrådet, info. 
Sven orienterede. 
 

14.  Hedeland. 
Sven orienterede. 
 

15.  Ældreboliger i Tune. 
Jævnfør ovenfor. 
 

16.  FU-møde med Kultur- og Fritidsudvalget den 4. oktober. 
Dagsorden endnu ikke klar. 
 

17.  Erfa-møde i Tune den 15. september 2016. 
Udsat.  
 

18.  Eventuelt 
Lotte: Det er tid til aflevering af børneattester. Skriv venligst afdelingens navn på blanketten, hvor 
der står forening. Bedes afleveret til Lotte eller Hallens kontor indenfor 14 dage. 
Pauli omdelte orientering om tilbud om idrætsskadekursus. Lene Barslund blev tovholder. 

Referent: Claus Christiansen 


