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Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2019.    

 

Formandsberetning: 

 
Et år og en dag er gået siden sidste Hovedgeneralforsamling. Igen et år 
med travlhed i forretningsudvalg, hovedbestyrelse, afdelinger og udvalg. 
 
Indledningsvis skal lyde en stor tak til alle i og omkring Tune IF for den 
store, frivillige, ulønnede indsats der ydes dag efter dag, uge efter uge, ja 
år efter år. 
 
Egoismen vinder stadig frem mange steder, så det er en glæde at være 
formand for en forening, der stadig er funderet i det frivillige arbejde. 
 
Det frivillige arbejde der gjorde Tune IF til vindere af et ” Fantastisk 
Fællesskab ”. 
 
Medlemsudvikling: 

 

Med et antal medlemskaber på 4655, hertil passive medlemmer - de 
findes som sidste år stadig - kan Tune IF notere en fremgang i forhold til 
sidste år. Med en lige fordeling af unge og ældre er Tune IF en forening 
for alle i Tune. 
 
En fremgang, der selvfølgelig kan have flere årsager: Befolkningsgrundlag, 
flere der dyrker idræt…., men det kan jo også være det miljø, der er i 
Tune IF, der gør vores forening til det samlende sted i byen. 
 
En forening, hvor dialog og samarbejde både indadtil og udadtil er 
kendetegnende for det daglige virke. 
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Vi kan i hvert fald godt tillade os at glæde os over de små 4700 
medlemskaber. 
 
Med medlemmer følger både indtægter og udgifter. Med et positivt 
resultat på omkring 300.000 kr. kan vi godt være tilfredse. Senere vil 
Dorthe komme nærmere ind på det. 
 
Greve Kommune: 

 

Vi lever og bor i en kommune, hvor idrætten har en høj prioritet. Tune IF 
og Tune Skole har med midler fra Greve Kommune et rigtig godt 
samarbejde til gavn for mange elever på skolen. 
 
Det rækker fra en fodboldlinje i valgfag, springgymnastik, basketball og 
tennis i afgangsklasserne til ”Faglig fordybelse og motion” for 2. og 3. 
klasserne. 
 
Intet er jo gratis, og der skal lyde en stor tak til vores lokale politiker, Per 
Lund Sørensen, for et altid godt samarbejde til gavn for idrætten i Tune.  
 
Og så er det jo en glæde at se, at den Multibane, der blev anlagt sidste år 
i samarbejde med Greve Kommune og Tune Hallerne, er til gavn for så 
mange i Tune. Samtidig med at de unge passer på den. 
 
 
Tune Skole: 

 

Der er nu gået 4 år med projektet: ”Faglig fordybelse og motion”. Flere 
end 40 frivillige er med i vores projekt, der ikke alene tilgodeser det 
idrætslige, men hvor lektiecafeen også er en fast bestanddel. Et projekt 
der bringer generationer sammen, og hvor der stadig kommer nye 
frivillige til. 
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Projektet løber fra uge 43 til slutningen af marts måned, hvor flere af 
eleverne starter i Tune Ungdomscenter. 
 
Instruktører fra Fodbold, Håndbold, Badminton, Tennis og CBL har 
bidraget på det sportslige område, og der er altid fyldt med engagerede 
hjælpere i Lektiecafeen. 
 
Som de andre år er det 2.- og 3. klasserne fra Tune Skole, der deltager 
henholdsvis mandag og fredag. 
 
Vi har bl.a. haft folketingspolitiker Astrid Krag, på besøg, og der blev 
uddelt megen ros til indholdet af projektet. Ikke alene indholdet men 
også det, at generationer mødes på tværs. 
 
Projektet støttes af Greve Kommune, og det er dejligt at kunne fortælle, 
at der de kommende år er stillet midler til rådighed, således at vi kan 
fortsætte. 
Det er blevet en naturlig del for både skole og idrætsforening.. 
 
Samarbejdet med Tune Skole omfatter desuden også aftaler med 
Fodboldafdelingen om valgfag i Fodbold, der kan føre til en 
minitræneruddannelse til gavn for Fodboldafdelingen på længere sigt. 
 
Gymnastikafdelingen har en aftale om instruktørhjælp til springgymnastik 
for afgangsklasserne, der således står bedre rustet til den afsluttende 
eksamen. 
 
Tunegrupperne, klasser på Tune Skole for børn med særlige behov, har en 
aftale med CBL.  
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Et nyt valgfag har også været oprettet, således at eleverne er blevet 
tilbudt tennis for- og efterår efterfulgt af basketball i vinterperioden. 
 
Samarbejdet har nu ført til, at skolen stiller lokaler til rådighed for E-sport. 
Et dejligt lokale er blevet indrettet og kan benyttes af skolen, når Tune IF 
ikke skal anvende det.  
 
Som sidste skud på stammen oprettes det kommende år et nyt valgfag på 
skolen i samarbejde med Tune IF:  
 
Trænerspiren. 
 
Et valgfag der styrker de unges idrætslige og sociale kompetencer og 
samtidig gerne skulle føre til flere unge trænere i Tune IF. 
 
Således tilgodeses mange forskellige børn på Tune Skole i et godt og 
frugtbart samarbejde Tune Skole og Tune IF imellem. 
 
Tune Ungdoms Center ( TUC): 

 

Sidste år tog et samarbejde med TUC sin begyndelse. Flere positive møder 
med den nye leder, Jeppe Madsen, resulterede i en samarbejdsaftale med 
flg. Indhold: 
 
Det gode børneliv 
Trivsel for børn i og omkring Tune 
Inklusion af børn i og omkring Tune 
Parathed til foreningslivet 
Fastholdelse i foreningslivet 
Opsamling af børn fra målgruppen når de forlader foreningstilbud 
Samarbejde om oprettelse og afvikling af foreningstilbud for sårbare børn 
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Samarbejde omkring tilgængelige faciliteter 
 
Der er nu ændret i ledelsesstrukturen således, at TUC i fremtiden vil høre 
under Tune Skole. Men med det samarbejde Tune IF har med skolen, vil 
det ikke føre til ændringer i samarbejdsaftalen. 
 
 

 
Idræt i Natten: 
 
Den 14. september 2018 afholdt Tune IF for 11. år i træk arrangementet 

Idræt i Natten i Tune Hallerne. Takket være omkring 30 frivillige 

instruktører blev arrangementet som altid en kæmpe succes!  

Omkring 175 børn og deres forældre besøgte Tune Hallerne fredag aften 

hvor der var fuld gang i alle 3 haller og selskabslokalet. Børnene løb fra 

hal til hal og fik prøvet kræfter med både Fodbold, Håndbold, Badminton, 

Tennis, Karate og Gymnastik, hvorefter alle sluttede af med en fest i hal 3, 

hvor vores fantastiske Zumba piger fyrede den af på bedste Zumba 

maner. 

Vi er glade for, at der er så stor opbakning til vores arrangementer og 

håber på, at det har været med til at øge kendskabet til foreningens 

tilbud både for forældre og børn.  

Vi takker vores lokale sponsorer Lions, SuperBrugsen, Profiltryk, Tune 

Slagteren, OK Tanken og Café Conrad, for endnu engang at støtte op om 

Tune IF’s arrangementer.  
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Tune Posten: 

 

Det er til gavn for både Tune IF og Tune Posten at have et godt 
samarbejde, der er blevet udbygget i det forløbne år. 
 
Vi har nu gratis og fast 8 sider i Tune Posten. 
 
Redaktionen foretager vi selv, Randi Stendal Andersen er redaktør for 
Tune IF, og Tune IF hjælper også til med udbringningen. 
 
Vi håber på et godt samarbejde i årene frem til gavn for begge parter og 
takker for den store , indirekte økonomiske støtte fra Tune Posten til 
Tune IF, samarbejdet også indebærer. 
 
 

Idrætsrådet i Greve: 

 

Det er vigtigt, at Tune IF er repræsenteret alle relevante steder. Et af dem 
er Idrætsrådet i Greve. 
 
I det forløbne år er der blevet lagt sidste hånd på en facilitetsstrategi for 
Greve Kommune. 
 
Spændende arbejde og vi må se hvordan strategien bliver udmøntet 
politisk de kommende år. Men i hvert fald vigtigt at Tune IF har deltaget i 
arbejdet, således at vores ønsker også bliver indskrevet. 
 
Brian Hemmingsen er næstformand i Idrætsrådet og Pauli Christensen er 
formand for puljeudvalget. 
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UDVALG : 

 

 

 

CBL. 

 
2018 blev som året før et år med store udfordringer og opgaver for CBL. 
 
Den største, der førte til en gensidig fratrædelsesaftale med Laila 
Agdestein ( daglig leder af CBL ), 25. maj, krævede mange kræfter og 
møder i FU og CBL. 
 
Beslutningen var desværre nødvendig og selvfølgelig sagligt underbygget. 
Tune IF havde sikret sig kyndig advokat bistand, således at fundamentet 
for den gensidige fratrædelsesaftale var korrekt. 
 
At jeg så oplevede at blive hængt ud på Facebook, var ikke specielt 
behageligt, men åbenbart noget man også kan risikere ved at være frivillig 
leder i Tune IF. 
 
Stillingen blev slået op, og blandt flere gode ansøgninger var det med stor 
glæde Tune IF 1. august kunne ansætte et kendt ansigt i Tune: Lotte 
Jensen. 
 
Lotte har siden sin ansættelse vist sig som den ildsjæl, hun er, og der skal 
herfra lyde en stor tak for den måde Lotte udfører sit arbejde som daglig 
leder af CBL på. 
 
Det har i årets løb været nødvendigt at investere i bl.a. nye spinnings- og 
motionscykler. 
Ikke alene var der for ofte behov for reparationer, men det er også 
nødvendigt at følge med i udviklingen. 
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Det er besluttet at indgå leasingaftaler, og der er forhandlet rigtig gode 
rabatter igennem. 
 
Der har i flere år været tale om, at udvide CBL arealets ca. 350 m2 ved 
tilbygning til Tune Hallerne. 
 
Da NETTO så skulle flytte, opstod ideen om at benytte de ca. 825 m2, 
NETTO bygningen omfattede, til CBL. 
 
Det ville så frigive de nuværende 350 m2 i Hallen til andre formål i Tune 
IF. 
 
Meningerne har været delte, men da erhvervsminister Rasmus Jarlov i 
januar meddelte, at der ikke var noget i vejen for at bygge ældre- og 
seniorboliger ved hallen, blev det besluttet at undersøge muligheden for 
at bygge ud ved Tune Hallerne. 
 
Ældre- og seniorboliger samt plejehjem ved Tune Hallerne er et scenarie 
der igennem flere år har været drøftet i FU. Det vil være en naturlig ting 
for Tune IF at kunne tilbyde aktiviteter for denne befolkningsgruppe tæt 
ved Hallerne. 
 
I øjeblikket arbejder Tune IF sammen med Tune Hallerne om planer for 
udbygning. Ikke alene af CBL. Men også en udbygning der skal gavne hele 
Tune IF. Arbejdet forsætter til trods for Rasmus Jarlovs noget skiftende 
udmeldinger og skal også ses i sammenhæng med de kommende års 
befolkningstilvækst i Tune.  
 
Sluttelig kan nævnes, at der på medlemssiden har været en fremgang på 
små 100 medlemmer, således at der p.t. er over 900 medlemmer i CBL. 
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Stafet for livet : 

 
Vi var et at de største hold med 127 deltagere 
 
Vi havde det største børnehold med til børnestafetten 
 
Vi solgte flest lysposer - 150 stk 
 
Vi gik/løb over 2.900 runder 
 
Vi indsamlede kr. 34.416 
 
 
Flygtningeudvalget: 

 

Lige nu er der 5 tilbage i Pavillonerne. Vi har fået at vide, at de bliver 
flyttet senest til sommer. 
 
Vi har taget kontakt til alle, der er flyttet ind og har bevaret kontakten til 
dem, der er flyttet derfra. 
Langt de fleste, som har været eller er i Tune er i arbejde eller læser 
videre. 
 
Vi afholder stadig arrangementer, hvor vi mødes. Næste arrangement er i 
Pavillonerne, hvor dem fra Eritrea laver mad til os. 
 
Nogle af os har været på Bekkers Kaffebar til Stand Up. 
 
Vi planlægger en tur til Zoo i foråret. 
 
Vi har en tradition med spisning i august måned hos Hanne og Klaus. 
Deltagelse i Tunefesten. 
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De ved alle, hvor de kan henvende sig, hvis de har brug for hjælp. 
 
Vi hjælper med opgaver til VUC, og der er mulighed for at komme på 
biblioteket mandag aften og tale dansk. Der er to ”danskere” til stede 
hver gang. 
 
Flere er med i idrætsforeningen 
 
 
Floorballudvalget: 

 

Siden vores opstart i 2018, har Tune IF Floorball været i rivende udvikling. 
Vi blev startet af nogle få ildsjæle i starten af 2018, og siden har det taget 
fart. 
 Vi har haft 42 medlemmer igennem og tæller i dag 32 aktive medlemmer.  
 
Vi startede med 1 times træning om onsdagen, og grundet den store 
interesse har vi prøvet en ekstra trænings af, nemlig mandag aften og det 
må siges at have været en succes. Vi tæller gennemsnitlig 18 spiller pr 
træning. 
 
Vi har i 2019 i samarbejde med Tune IF investeret i IFF godkendte Rosco 
floorballbander, mål og målmandsudstyr. 
I samarbejde Tune Hallerne, har Søren sørget for der bliver tegnet 
Floorball bane op i hal 3, hvor vi rykker over efter sommerferien.  
Vi spiller i Hal 3 mandag og torsdag kl. 20:30-22:00. 
 
Siden vores start er vi blevet inviteret ud at spille kampe på motions 
niveau mod forskellige andre motions floorball hold. Bl.a. har vi spillet 
mod Osted floorball, Greves kvinde floorball hold og Greves herre 
floorball hold.  
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I Februar blev vi de heldige vinder af Greves Motions Floorball Cup. 
Det var første gang Greve Floorball afholdt Motions Floorball Cup. Det var 
en spænende dag og vi mødte tre ud af seks hold, og løb med pokalen og 
sejren. Pokalen er lige ankommet til vores klub med indgraveret Tune IF 
Floorball. Næste år kommer pokalen i spil igen og skal vandre fra år til år.  
 
I 2019 har vi også kunnet præsentere et ungdomshold som startede i 
gymnastiksalen på Lunden. Der har været 12 unge i forskellige 
aldersgrupper. Efter sommerferien rykker ungdommen op i Hal 2, hvor 
der kan spilles på stor bane, og det glæder træner Anders Egeberg 
Lyager sig meget til. På stor bane kan de unge få løbet mere, få bedre 
øvelser og også forhåbentlig bliver opdaget af andre børn, der så vil prøve 
kræfter med floorball 
Efter sommerferien spiller Ungdommen i hal 2 mandag kl. 18:30-19:30.   
 

 

Karateudvalget: 

Generelt: 

Karate er medlem af IOGKF, der er organisationen for Okinawa GoJu-Ryo 
Karate. Karate har en jævn aktivitet med træning fordelt på mandage og 
onsdage. Udover dette har vi deltaget i Gasshuku og diverse stævner – 
dog ikke med så mange deltagere som tidligere. Men, de vi havde med til 
stævne kom hjem med et flot udbytte i form af fine medaljer.  
 
Vi vil gerne opfordre vores medlemmer at til deltagelse på Gasshuku, som 
er hele træningsdage med de bedste instruktører fra hele verden. Her får 
man virkeligt lært noget og gået i detaljer med træningen. Det kan være 
med til at skabe yderligere interesse for sporten, som muligvis kan hjælpe 
med til at holde på udøverne, så de ikke stopper efter få års træning. Og 
dermed ikke rigtigt får det fulde udbytte. 
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På bestyrelsessiden har vi desværre mistet et par udvalgsmedlemmer i 
løbet af året, hvorfor vi rigtigt gerne vil have suppleret for en bedre 
fordeling af opgaver. 
 

Tigerungerne: 

Vi har igennem nogle år haft mange forespørgsler på meget unge aldre, 
som ville starte til karate. Men, vi har været meget tvivlende om vi skulle 
tillade start fra yngre alder end 9-10 år, da det er meget vigtigt at 
budskaber kan modtages og forstås af udøvere. Vi træner jo alle aldre 
sammen på samme tid! 
Vores forsøg, som egentligt var en succes med flere 7-8 årige, har vi valgt 
at lukke ned. Det skabte for mange problemer, at vi ikke havde ressourcer 
nok til at instruere dem alene. Det gik ikke samtidigt med øvrige udøvere 
– de er ikke klar nok til at modtage og forstå nødvendige budskaber. 
 

Administration: 

Vi er gået helt over på Informationsmails, medlemsstyring, 
kontingentopkrævning og regnskab via Conventus. Det er en stor lettelse 
for alle – vi kan hurtigt få budskaber frem. Vi lider dog lidt under 
manglende medlemmer i udvalget, så flere poster bestrides af samme 
person. 
 
Vi har igen i år fået gradueret en sort bælte – denne gang en pige. Meget 
flot og stort tillykke. 
 
Vi havde i år afsat lidt penge til fremme af deltagelse på Gassuku. Dette 
blev gennemført med stor succes og vores udøvere har igen fået øjnene 
op for denne mulighed. 
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Vi har også investeret lidt ekstra i form af slag-/sparke torsoer, så udøvere 
kan prøve at slå igennem på den rigtige måde, uden at det går av’s. 
 

Hovedforeningen: 

 
Formandsskiftet er kommet helt på plads og der er gang i mange nye 
aktiviteter. Den nye multibane og legeareal er kommet på plads ved hal 2. 
Der er nu yderligere igangsat planer for udvidelse af hallerne/CBL med 
nogle multisports lokaler. Her kan det måske komme på tale, at Karate vil 
kunne få tid i egnede lokaler. Så vi kommer tættere på de øvrige 
sportsgrene og vores fantastiske fællesskab. 
 
 
E-SPORT: 

 
 

Vi åbnede dørene til Tune’s første E-sports træning i april måned 2018. I 

de pt.13 måneder har vi udviklet os og opnået gode resultater. 

Vi har dystet i vores første turnering, Greve E-Sports LAN. Vi har etableret 

et permanent samarbejde med foreningen København E-Sports, som vi 

fast dyster mod, også kaldet SCRIMS. Vi har fået tildelt vores første 

puljestøtte fra Greve kommune. 

Vi har fået tildelt et nyt lokale og vi har kunnet købe 10 gamer-

computere, 10 gamer-skærme og 10 gamer-stole for puljestøtten. Med 

støtten og den igangværende struktur er vi nu en “up to date” E-sports 

forening.  

 

Vi kan derfor tilbyde meget mere E-Sports i Tune. Vi fortsætter med at 

udvide vores tilbud og derved kan vi sige at foreningen er en succes i 
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Tune. Vi har udvidet fra et tilbud til pt. tre tilbud. Fortnite med træner, 

League of Legends med træner og CS:GO med træner. Vi tæller pt. 16 

aktive medlemmer fordelt på de tre hold, med en forventning om det 

dobbelte inden året er omme. En voksende bestyrelse med 4 aktive 

medlemmer. Vi råder over én træner og èn hjælpetræner, der afvikler 

holdene.  

Udover det lokale tilbud om undervisning i E-sport til Tune-borgerne, har 

vi planer om at udvide vores tilbud, til erhvervsdrivende, andre foreninger 

i kommunen samt tilbyde special tilbud til kommunens udsatte borgere.  

Vi samarbejder pt. med Tune Skole og Tune Ungdomsklub, der også 

bruger vores lokale og computere. 

 

Man skal vide at alle er velkomne uanset alder og niveau og spil valg. 

Hos os har du mulighed for at få undervisning i E-esport. 

Mulighed for at spille sammen med andre der deler den samme glæde for 

spil som dig.  

Mulighed for at tage til LAN partys som et hold og dyste i forskellige 

online og onsite turneringer.  

Tage del i et voksende IT og gaming community i Tune. 

 

FOR FORÆLDRE: 

Du bliver en del af et netværk af flere voksne med børn i denne forening. 

Vi har mulighed for at lave nogle tilbud til jer, som voksne sammen med 

jeres børn, så I kan samles om gamingen. 

  

OM UNDERVISNINGEN:  

Undervisningen er designet til at kunne imødekomme alle niveauer. Det 
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vigtigste er dog holdsammensætningen samt medlemmernes egne 

målsætninger. Dette finder vi ud af via en dialog inden start. 

Omdrejningspunktet for træningen bliver hold-relationen, in-game 

kommunikation, rollefordelinger, strategier og alt dette står sine prøver 

med testkampe mod andre foreningshold med samme niveau (SCRIMS) 

samt løbende turneringer (LANS) rundt omkring i Danmark. 

 
 
Imageudvalget: 

 

Vi har i det forløbne år arbejdet intenst på en forbedring af vor 
hjemmeside. I begyndelsen af året har vi haft en række brainstorming 
møder bl.a. med deltagelse af en rådgiver fra DGI, Henrik Overgaard 
Pedersen, der gav os nogle gode ideer og inputs. 
 

 
Målet er, at hjemmesiden skal være lettere overskuelig og mere 
brugervenlig, derudover skal designet ændres, så det bliver mere 
mobilvenligt. 
 
Den næsten færdige plan er nu aftalt med vor EDB-ekspert, Jonas, som 
skal foretage de nødvendige systemændringer, så vi kan komme videre 
med den endelige finpudsning.  
 
Vi forventer, at han snarest vender tilbage, så vi kan få søsat 
ændringerne. 
 
Sidste sommer blev 2. udgave af vort magasin, Idrætslivet i Tune, omdelt 
til samtlige husstande i Tune, ejendomsmæglere, forretninger, bibliotek 
m.v. 
Responsen var også i år meget positiv. 
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Vi er nu godt i gang med forberedelserne af 3. udgave af magasinet, som 
skal udsendes til sommer. TUNE IF´s afdelinger og udvalg bidrager med 
tekst og billeder, så magasinet hvert år fremstår informativt og opdateret. 
Vi har fået en kolossal flot opbakning fra ikke blot erhvervslivet, men også 
fra foreninger i Tune, hvilket gør at magasinet økonomisk hviler i sig selv 
uden omkostninger for TUNE IF. 
 

 
Nye tiltag: 

 

3 nye tilbud i Tune IF er kommet godt i gang i det forgangne år. 
 
Det startede med Basketball som tilbud til klasser på Tune Skole, hvor en 
lærer på Tune Skole varetager opgaven, der i det kommende år forsøges 
tilbudt en bredere kreds af elever. 
 
E-sport er startet op med Aleksander Schamburg- Müller som 
 ”tovholder”.  Vi tror, vi her har et tilbud til unge, der ikke nødvendigvis 
har deres naturlige gang i en idrætsforening. 
 
Floorball er sidste skud på stammen i Tune IF og er allerede etableret som 
et udvalg under Tune IF med formand, kasserer og 2 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Tilbuddene henvender sig i første omgang til bestemte aldersgrupper, 
men vi håber selvfølgelig på at få så mange med som muligt. 
 
Sponsorer: 

 
En stor tak skal lyde til alle de sponsorer, der bidrager til Tune IF. Det 
være sig med bidrag til hold i de forskellige afdelinger. Til rejser, til nye   
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priser eller til vores flotte magasin: ”Idrætslivet i Tune”, der i år 
udkommer for anden gang. 
 
Sponsorstøtten er uundværlig for Tune IF, så det er dejligt, at så mange 
bakker op om vores idrætsforening. 
 
 

Tune Hallerne: 

 
Som sponsorstøtten er uundværlig for Tune IF, er personalet i Tune 
Hallerne det også. 
En stor tak til jer. 
Alle elsker at komme i Hallerne. Ikke mindst takket være jer. 
 
 

Idrætsfest: 

 

Som sædvanlig var det en fantastisk fest, og der skal lyde en stor tak til 
festudvalget for deres arbejde og til alle de, der har været involveret i 
borddækning, opsætning og meget mere. 
 
Det var jo også aftenen for prisuddelinger. 
 
Tune IF indstiftede sammen med SuperBrugsen i 2017 en ny pris: ”Årets 
Præstation”. 
 
Den gik til Finn Kolbe fra TRIM / Krocket. 
  
Jubilæumspokal: Randi Stendal Andersen 
 
Tune IF’s Idrætslederpris: Helle Pedersen 
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Tune IF’s Idrætsinstruktørpris: Anne Rosenberg Petersen 
 
Dagbladets Idrætslederpris: Michael Sjøberg Nielsen 
 
Ny Frivillig Ildsjæl: Casper Friis 
 
Ung Ildsjæl i Tune: Clara Fisker, Jasmin Blankholm og Benjamin Lyberth 
 
Årets Kammerat: Dorthe Pop - Madsen 
 
 

Desuden var der pokaler fra fodbold og håndbold.  
 
 
Æresmedlemmer: 

 

Det er dejligt at kunne sige velkommen til to nye medlemmer, der til 
festen fik overrakt nål og diplom: 
 
Tillykke til Birthe Skovgaard Larsen fra CBL og Preben Jensen fra TRIM0. 
 

 

Fremtid: 

 

”Vi” tegner Tune IF. 
 
Vi er alle os, der i det daglige arbejder på mange planer for vores 
enestående forening. 
 
Der bliver brug for det i fremtiden. Mange foreninger mangler frivillige. 
 
Vi skal blive ved med at fortælle den gode historie: 
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Glæden ved at være sammen. 

Glæden ved at se børn trives. 

Glæden ved vores flotte anlæg. 

Glæden ved at kunne bidrage/ hjælpe hinanden 

 

Men vi skal heller ikke være naive og bare tro, at det går af sig selv. 
 
Tune IF har sammen med Tune Hallerne besluttet, med sparring fra DGI, 
at se på bl.a. strukturen i Tune IF. 
 
Er der for mange møder? Kan vi i fremtiden skaffe medlemmer til vore 
mange bestyrelser? Kan bestyrelsesarbejdet gøres mere attraktivt? 
Hvordan får vi flere unge ind?  
 
Mange spørgsmål som vi vil arbejde videre med, så vi også i fremtiden 
kan være er Fantastisk Fællesskab. 
 
 
Fantastiske Fællesskaber: 

 

Det blev så også året, hvor Tune IF blev vinder af Fantastiske 
Fællesskaber. 
 
En landsdækkende konkurrence i alle regioner i Danmark og udskrevet af 
TV2’s samarbejdende regionale TV stationer. 
 
Først vandt vi TV LORRY’s sendeområde over omkring 150 andre 
ansøgere. 
 
I sig selv en fantastisk oplevelse, der dog blev endnu større da Tune IF på 
Kulturværftet i Helsingør blev kåret som det mest Fantastiske Fællesskab i 
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Danmark i konkurrence med andre fantastiske fællesskaber fra de andre 
regioner. 
 
Der var en helt kolossal opbakning i Tune, ja i hele Greve, måske i hele 
Danmark. 
 
Det bragte ikke alene Tune på Danmarkskortet. Det viste også noget om 
det sammenhold, der eksisterer i Tune. 
 
Samtidig førte det til, at Tune IF sammen med en af konkurrenterne, 
Pubikumsorkesteret, kunne invitere hele Tune til Halloweenkoncert i 
Tune Hallerne. Til koncerten havde vi også 2 balletdansere fra den Kgl. 
Ballet med til at danse for de mange fremmødte. 
 
En uforglemmelig aften som blev vist live på TV2 LORRY. 
 
Udover det medførte det også, at jeg blev inviteret til Århus for at 
fortælle om vores fantastiske forening af: 
 
 

 Fritidssamrådet i Danmark – landssamråd for medarbejdere inden for 

fritids- og folkeoplysningsområdet i kommunerne 

 

Det var en stor fornøjelse og glæde at deltage, og der var stor respekt for 
det kolossale arbejde, der på alle planer bliver gjort i Tune IF. 
 
Jeg skal undlade hele mit indlæg og nøjes med et lille indslag. I trænger 
nemlig til at røre jer lidt…. 
 
Med tak til alle involverede i Tune IF for deres indsats i 2018 overgiver jeg 
hermed beretningen til forsamlingen. 
 


