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Hovedformand: Pauli Christensen 
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Referat fra hovedgeneralforsamlingen mandag den 9. maj 2019. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

 Pauli Christensen foreslog Torben Weiss, som valgtes. 

 Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse 

 med foreningens vedtægter; hvilket generalforsamlingen bekræftede. 

 

2. Valg af 2 stemmetællere. 

 På dirigentens opfordring udsatte generalforsamlingen at vælge stemmetællere til et 

 evt. behov herfor. 

3. Hovedformandens beretning v/Pauli Christensen 

 

 Pauli Christensen aflagde beretning, som kan læses på foreningens hjemmeside. 

 Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. 

 Generalforsamlingen godkendte beretningen. 

 

4. Revideret regnskab v/Dorthe Toftebjerg. 

 Dorthe Toftebjerg gennemgik regnskabet.  

 Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

 Lene Barslund oplyste, at håndboldafdelingen vil fremkomme med et forslag til 

 hovedbestyrelsen til at få taget hul på anvendelse af stående midler fra 

 jubilæumsfonden til ungdomsaktiviteter. 

 Fritz Jüngling undrede sig over Greve kommunes utilstrækkelige administration og 

 sagsgang. 

 Lene Barslund fandt, at Greve kommune skulle gøres opmærksom herpå samtidig 

 med at Tune IF i øvrigt synes at have et godt samarbejde med kommunen. 

  

4.a. Revideret Hal. regnskab v/ Aage Jørgensen. 

 Indledningsvis gennemgik Finn Hansen, hvad der var sket i løbet af 2018 i og med 

 hallerne samt forventninger til 2019. 

 Aage Jørgensen gennemgik regnskabet. 

 Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. 

  

5. Indkomne forslag. 

 Der var ingen indkomne forslag. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tune Idrætsforening

 

Tune Idrætsforening  

Hovedformand: Pauli Christensen 

E-mail: pauli@tune-if.dk - www.tune-if.dk 

6. Valg.   Følgende valgtes: 

a. Hovedformand: Pauli Christensen  genvalgtes 

b. 3 medl. Til FU: Tina Larsen, Finn Hansen og Dorthe  

   Friis-Vigh   valgtes 

c. 2 suppleanter til FU: Morten Kryger og Christina Blankholm  valgtes  

d. 2 hovedrevisorer: Brian Hemmingsen og Maiken Hørsted genvalgtes 

 1 revisorsuppleant: Aage Jørgensen  genvalgtes 

Tune-Hallernes forretningsudvalg: 

e. Kasserer:  Aage Jørgensen  genvalgtes 

 1 best.medl.  Peter Mygind  valgtes 

 2 suppleanter: Michael Olsen og Peter Hørsted genvalgtes 

7. Eventuelt. 

Intet. 

Pauli Christensen takkede dirigenten for sikker styring af generalforsamlingen. 

 

Claus Christiansen 

referent 

 


