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Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 29.oktober 2018. 
 
 
Til stede: 
 
Pauli Christensen, formand. 
Dorthe Toftebjerg, hovedkasserer, 
Morten Kryger, FU og fodbold, 
Christina Blankholm, FU, 
Lotte Jensen, FU, 
Anne-Mette Fejer, FU, 
Randi Stendahl Andersen, 
René Larsen, badminton 
Steen U. Olsen, billard, 
Jørgen Ypkendans, bridge, 
Jan Bonke, floorball, 
Lene Barslund, håndbold, 
Jeannette Bahnsen, gymnastik, 
Lars Skafte, karate 
Peter Buch Larsen, tennis, 
Fritz Jüngling, trim, 
Lise Persson, imageudvalg, 
Finn Hansen, Tune-hallerne 
 
 

Dagsorden: 
 
Ved mødets begyndelse orienterede Pauli om sin deltagelse i Fritidssamfundets møde 
med visning af materiale om Tune IF udarbejdet i forbindelse med Fantastiske 
Fællesskaber. 
 
 

1. Valg af dirigent. 
Lene Barslund. 
 

2. Valg af referent. 
Claus Christiansen. 
 

3. CBL, herunder Netto, udbygningsplaner m.m. 
Pauli orienterede om baggrunden for punktet og omdelte et prospekt 
Vedrørende ”Netto-bygningen”. 
HB besluttede at nedsætte et udvalg til nærmere præcisering af 
mulighederne. 
Udvalget består af: 
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Per Sørensen og Lise Persson fra HB, 
Finn Hansen og Aage Jørgensen fra Tunehallernes FU og 
Christina Blankholm og Pauli Christensen fra FU. 
Mødedato fastsættes efter mødet. 
 

4. Hallens FU ( Regnskab, Handlingsplan, Cafeteria, Stadion, evt.) 
Tunehallerne refererer punktet. 
 

5. Information fra formand 
1. Greve kommunes facilitetsstrategi for 2019-2022 sendes nu i høring. 
2. Der arbejdes på en reorganisering af Idræts- og Fritidsråd med henblik på      
 en forenkling. 
3. Nu sidste frist for puljeansøgninger er den 1. november. 
    Send venligst Pauli en kopi af evt. ansøgninger. 
4. Pauli indbyder til reception den 1. december kl. 12-14 
 

6. Fantastiske Fællesskaber 
Generel opfordring til at få så mange som muligt til at stemme på Tune IF. 
Kontakt f.eks. tidligere skolekammerater, arbejdskolleger..  
 

7. Informationer fra Afdelinger/ Udvalg  
FODBOLD: Sommersæsonen er slut, afslutningsarrangementer holdt i caféen 
med stor succes. 
1.holdet ligger i midten. Der begynder ny træner fra januar 2019. 
 
KARATE: Sæsonen er godt i gang. Man har deltaget i verdensomspændende 
Karatens Dag. 
 
BILLARD: Medlemstallet forøget med 2. Der er to hold i turnering. 1.holdet er 
ikke så godt placeret, mens 2.holdet ligger i top. 
Deltagelse i pensionistturnering. 
 
BADMINTON: Sæsonen er godt i gang. Der er kommet lidt flere medlemmer. 
1.holdet ligger som nr. 1. 
 
CBL: Lokalet er blevet renoveret. Der tilkommer mange nye medlemmer,  
15-20 pr. uge. 
 
TRIM: Alle hold fortsætter aktiviteten i vinterperioden. 
 En akut situation motiverer alle afdelinger til at huske vigtigheden af at kunne 
give 1.hjælp. 
 
TENNIS: Haft en fantastisk sommersæson. Også skoleprojektet har været 
godt. 
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BRIDGE: Her er ny flere end 50 medlemmer. Der har været holdt bridgeskole. 
Afdelingen deltager i turnering med Olsbækken. Der er snart medlemsmøde. 
 
GYMNASTIK: Alle hold er i fuld gang. Afdelingen har fået penge fra Aksel 
Madsens fond til kostumer til juleoptog. 
Deltagelse i kursus i konflikthåndtering. 
 
FLOORBALL: Har været med nu i snart et helt år. Efter at være kommet ind i 
hal-1 er medlemstallet steget fra 20 til 30. 
 
HÅNDBOLD: Vintersæson i gang. Senior herrer ligger nr. 1, senior damer 
ligger sidst. Klubdag den 18. november: Alle er velkomne.  
 
IMAGEUDVALGET: Der arbejdes med hjemmesiden. Udvalget ser nu på et 
forslag fra Jonas 
 
IDRÆTSFESTUDVALGET: 27. april 2019. 
 
 

8. Evt. 
A) Persondataforordningen: Mange afdelinger mangler at aflevere. 
     Lise, Dorthe, Christina, Jeannette og Bent arbejder fortsat med emnet. 
B) Randi oplyste, at FU ikke har fundet tid til at gøre noget ved behandlingen     
     af håndbogen. 
     Steen (billard) tilbød at hjælpe med arbejdet. 
     Imageudvalget ser på sagen. 
C) Pauli bekræftede, at det er vanskeligt for FU at overkomme alle opgaverne. 
D) Lotte mindede om Halloweenarrangementet i Tunehallen på fredag. 
 
Med dette referat udsendes også: 
 -Oplæg til udbygning af CBL, såvel i Tunehal som i tidligere Netto. 
 -Selvforvaltningsaftale-tekst. 
 

9. Godkendelse af referat 
Oplæst og godkendt. 

 
Hallens FU er inviteret under punkt 3.  


