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Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 
 
Til stede: 

Formand: Sven Edelmann 

Kasserer: Dorthe Toftebjerg 

Næstformand 

og Fodbold: Pauli Christensen 

FU: Judi Jørgensen, Villy Jensen, 

Lotte Jensen, Lene Odgaard, 

Michael Olsen. 

Billard: Steen Olsen 

Gymnastik: Jeannette Bahnsen 

Håndbold: Lene Barslund 

Petanque: John Skaaning 

Tennis: Ole Skotte, suppleant. 

Trim: Søren Vestergaard 

IT: Bent Andersen 

Tune-Hal: Finn Hansen 

 

Afbud: 
 

Badminton: Rene Larsen 

Svømning: Michael Kjær Kristensen 

Image: Lise Persson 

 

 

Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat: 
Godkendt. 

2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:   

Nej. 

3. Info fra møde med KFU d. 4. oktober 201: 
Sven informerede om mødet med KFU, alt i alt et positivt møde. 

 
4. Information om beslutning vedrørende TUC: 
Pauli og Sven har afholdt møder med Greve Kommune, omkring at overtage TUC. Vi er blevet 
enige om, at vi ikke bruger kræfterne til at overtage og drive TUC. 

 
5. Information omkring Klub-Nyt fra 1. januar 2017: 
Vi har fra 1. januar indgået aftale med Dan Bjerring fra Tune Posten, om at få indlæg fra Tune IF på 
8 sider, som kan tages ud.. 
Anne Kaas Andersen vil stadig være den, der samler ”stof” fra de forskellige afdelinger. 
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6. Information om CBL og klage: 
Der er samtaler i gang omkring ansættelse af ny leder til CBL. 
M.h.t. klage behandles sagen, og Sven og Pauli tager en snak med den, der har klaget. 

 
7. Status på Børneattester: 
Der mangler stadig en del børneattester, det er efterhånden en tung opgave. Lotte appellerer til, at 
man får tænkt det ind i hver afdeling, og gør som Gymnastikafdelingen, som allerede ved første 
møde efter sommerferien, får indhentet alle attesterne, så de ligger klar, når der bliver rykket efter 
dem. 

 
8. Årsregnskab 2016 og Budget for 2017: 

Dorte informerede om, at der bliver sendt brev ud inden jul omkring årsregnskab. 
 

9. Aflevering af medlemstal: 
Sven informerer om, at der kommer brev ud til alle afdelinger omkring opgørelse omkring med-
lemstal. 
 
10. Skattesag om 5.600 kr. afslag: 
Sven og Jørgen var i retten omkring vores skattesag og vi tabte. 

 
11. Anvendelse af haltimer: 
Judi informerede omkring kontrol af timer, og lige om lidt bliver der sendt ud omkring timeforde-
ling. Judi opfordrer til at søge som I plejer, men at tænke over, om I er sikre på om i skal bruge 
dem! Timefordelingen kommer ud i starten af december. 
HUSK at overholde fristen for ansøgning: 8. januar 2017. 

 

Lene Barslund fortalte, at hun synes det var ærgerligt, at Håndbold har fået frataget deres opvarm-
ningstider i salen under Cafeteriet til fordel for CBL Body-Combat. Håndbold ønsker møde med 
FU, så man kan drøfte sagen nærmere. 

 
12. Meddelelser fra afdelinger og udvalg: 
 
Fodbold:  
Har lige holdt afslutningsfest for Seniorholdet. Fodbold har en masse indendørsstævner her i vinter. 
 

Petanque:  
Er utilfreds med kommunens afgørelse om, at de ikke kan få tilskud til hegn omkring banerne.  
John fortalte, at de er begyndt at spille i Solrød på indendørs baner om onsdagen. 
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Gymnastik: 
Er kommet godt i gang: De har nu lukket for tilmelding på holdene, da det giver for meget uro på 
holdene. 
 
Tennis: 
Er startet indendørssæsonen. Medlemstallet er oppe på 133 medlemmer. Ønsker ekstra timer til 
indendørs tennis. Judi informerer om, at de har fået det, de har bedt om. 
De har svært ved at få nye medlemmer. 
 
Billard: 
Stadig 11 medlemmer. Har haft besøg af gamle medlemmer, som ser positivt på nye tiltag. Ønsker 
snart en afklaring på, om de kan få plads til et ekstra billardbord (forudsætter at EDB rykker ud af 
lokalet.) Forventer at de kommer op på 20 medlemmer i 2017. 
Sven svarer at FU har kigget på sagen, og FU er ved at undersøge om EDB bruger lokalet. Sagen 
bliver taget op på æste FU-møde. 
 
Imageudvalg: 
Bent informerer at hjemmesiden, facebook og regnskab fungerer godt. Det kniber med at afdelin-
gerne skriver på deres Facebookside og opfordrer afdelingerne til at blive mere aktive. 
Lene laver et opslag på Facebook ”Det sker i Tune” hvor hun vil gøre opmærksom på, at Tune IF 
har en Facebookside. 
  

Trim: 
Løb har trænet til CPH halvmaraton og alle er kommet godt igennem. Cykelmotion træner nu 
torsdag og søndag. Og ellers går det godt i alle afdelingerne. 

 
Håndbold: 
Godt i gang, U12 årgang kunne ikke starte op. - Er gået i gang med ”Knæk kurven”. 
Kasserer problem bliver der arbejdet på. 
Opfordrer til, at Idræt om Dagen kunne blive afholdt en weekend i stedet for en hverdag. 
Landskamp var et godt arrangement. Indhentet sponsorer, så arrangementet løb rundt. 
HUSK: Ansøgning om idrætspuljer, ansøgning 14. november. 

 

13. Stafet for Livet lørdag og søndag d. 20.-21. august og fremtiden. 
Stafet for Livet havde 95 deltagere, 30.000,- kr. blev indsamlet. Judi savnede noget mere opbakning 
fra de forskellige afdelinger. 
Hvis nogle vil være med til at stå for projektet til næste år, må de meget gerne melde sig. 
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14. Idræt i Natten – Idræt om Dagen: 
Idræt i Natten var igen i år en stor succes ☺. Økonomien hænger godt sammen, takket være sponso-
rer. 
Idræt om Dagen blev aflyst, p.g.a. manglende tilmelding. 

 
15. Status på Flygtninge i Tune: 
Lidt sjove oplevelser p.g.a. af sproget, men ellers går alt godt. 
Danskundervisning er nu kun 2 dage i stedet for 4 dage om ugen. 
Flere er også ude i jobtilbud. 
Kommunen har bevilget penge til at lave området omkring flygtninge pavillonerne. 
Alle er blevet rigtigt godt integreret og deltager i mange arrangementer i Tune IF. 

 
16. Foreninger i Tune: 

Sven informerede, at 12 foreninger i Tune har mødtes, for at samle Tune By. Vi er stærkere, når vi 
står sammen. 

 
17. Information om Ældreboliger og Plejecenter.: 
Pauli informerede om tankerne omkring Ældreboliger og Plejecenter. 

 
18. Erfamøde d. 31. oktober 2017: 
Erfamøde med vores venskabsforeninger, der var 14 fremmødte. 
Idrætten i Greve Kommune har langt bedre forhold, end de andre kommuner. Vil gerne have Borup 
og Havdrup med. Erfa møderne har kørt i 15 år. 

 
19. Kommende HB møder: 
  8. december: Julemøde. 
13. februar. 
19. april. 
  8. maj:  Hovedgeneralforsamling. 

 
20. Eventuelt: 
Bent har modtaget et brev fra Dansk Røde Kors, hvor man kan sælge lodder. Bent sender det videre 
til afdelingerne. 

 

Lene informerer, at Rideklubben lukker d. 31/12. 
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