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Hovedgeneralforsamling den 12. maj 2020.    
 
Sang : Vi elsker de grønne lunde (Dias 2) 
 
Formandsberetning: 
 
Fantastisk at der er gået et år siden sidste Hovedgeneralforsamling. Men når der er nok at se til, 
går tiden som bekendt hurtigt. 
 
Og travlhed har der igen været på alle planer i Tune IF i det år, der er gået. 
 
Derfor 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. 
 
Det er dejligt at være formand for en forening, hvor fællesskabet stadig blomstrer. 
 
Medlemsudvikling: 
 
Med et antal medlemskaber på 4654, hertil passive medlemmer - de findes som sidste år stadig - 
kan Tune IF notere en tilbagegang i forhold til sidste år – på én! 
 
Så det lever vi med.  
 
Vi er stadig, med en god fordeling af unge og ældre, en forening for alle i Tune. 
 
En forening, hvor dialog og samarbejde både indadtil og udadtil er kendetegnende for det daglige 
virke. 
 
Vi kan i hvert fald godt tillade os at glæde os over at have fastholdt de små 4700 medlemskaber i 
en by med omkring 5600 indbyggere. 
 
Dias 3 (Prognose) 
 
Ser vi de næste 10 år frem, viser befolkningsprognosen i Greve Kommune en øget 
befolkningsvækst for alle aldersgrupper. 
 
Ser vi særligt på 2 grupper, de 6-16 årige og de fra 65- 79, viser prognoserne en vækst på mellem 7 
og 9 %. 
 
Tager vi dem med over 80 år, vil denne gruppe fra 2023- 2030 være vokset med 140 %. 
 
Ikke alene Greve Kommune skal forholde sig til disse tal. Det skal vi også I Tune IF, således vi til 
stadighed kan være parat med tilbud til alle aldersklasser. 



 

 

Tune Idrætsforening
 

2 
 

 
Med medlemmer følger både indtægter og udgifter. Resultatet er også i år flot, og senere vil 
Dorthe komme nærmere ind på det. 
 
Dias 4 (Greve Kommune) 
 
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. 
 
I øjeblikket er der i Greve Kommune indgået et budgetforlig hen over midten. Kun 2 partier står 
uden for forliget, så det lader til, at man har forladt ”blokpolitikken” og i stedet har valgt 
samarbejdslinjen. Det kan vel kun være til gavn for borgerne i kommunen. 
 
Der skal i 2020 genforhandles flere aftaler med Greve Kommune, bl.a. aftalen om anvendelsen af 
”Sundhedshuset”, hvor Bridge, Cykelmotion og TRIM har stort udbytte af lokalet, samt en helt ny 
aftale vedr. udvidelsen af Tune Hallerne. 
 
Der har været afholdt flere møder vedr. brugen af  
”Sundhedshuset” og der er sendt en beskrivelse af anvendelsen af  
bygningen til Greve Kommune. En beskrivelse, der meget gerne skulle føre til en forlængelse af 
lejemålet. Dog udtrykker Hjemmeplejen et stort behov for yderligere plads. Ikke mindst set i 
relation til den nuværende situation med Covid 19. 
 
Udvidelsen af Tune Hallerne foregår som bekendt i et samarbejde mellem Tune Hallerne og Tune 
IF. 
 
Der har igennem næsten et år været holdt mange møder med arkitekt og kommune og 
styregruppen med repræsentanter fra Tune Hallerne og Tune IF. 
 
Det er jo et projekt, hvor Tune Hallerne og Tune IF selv står for finansieringen. Vel ikke set andre 
steder i Greve Kommune og et billede på, at vi kan selv i Tune. 
 
Derfor ser vi også frem til, at det nye byggeri munder ud i en god selvforvaltningsaftale med Greve 
Kommune. 
 
Men tak til Tune Hallerne for et godt samarbejde. 
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Og også en stor tak til vores lokale politiker, Per Lund Sørensen, der altid står ” Stand By ” og er til 
stor hjælp for Tune IF. 
 
Men når vi står her til næste år, skulle der meget gerne være indviet en ny hal, og det gamle CBL 
lokale kan være benyttet til andre formål i Tune IF. 
 
Dias 5  (Tune Skole) 
 
Tune Skole: 
 
Der er nu gået 5 år med projektet: ”Faglig fordybelse og motion”. Flere end 40 frivillige er stadig 
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. 
 
Projektet løber fra uge 43 til slutningen af marts måned, hvor flere af eleverne starter i Tune 
Ungdomscenter. 
 
Instruktører fra Fodbold, Håndbold, Badminton, Tennis, Basketball og CBL har bidraget på det 
sportslige område, og der er altid fyldt med engagerede hjælpere i Lektiecafeen. 
 
Måske kan vi i den kommende sæson også tilbyde Dart som tilbud til eleverne. 
 
Som de andre år er det 2.- og 3. klasserne fra Tune Skole, der deltager henholdsvis mandag og 
fredag. 
 
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, og det at se den kommende og den 
ældre generation mødes i fælles glæde er fantastisk at opleve. 
  
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 haft 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 haft en aftale med CBL.  
 
Et nyt valgfag har også været oprettet, således at eleverne er blevet tilbudt tennis for- og efterår 
efterfulgt af basketball i vinterperioden. 
 
Samarbejdet har ført til, at skolen stiller lokaler til rådighed for E-sport. 
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Et dejligt lokale er blevet indrettet og kan benyttes af skolen, når Tune IF ikke skal anvende det.  
 
Som sidste skud på stammen har der i skoleåret været oprettet 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. 
 
Fodboldafdelingen, håndboldafdelingen, gymnastikafdelingen og Greve Golf har haft elever i 
praktik, efter de først har gennemgået et introduktionsforløb. 
 
Forløbet er blevet evalueret og der er måske kommende trænere på vej i gymnastik-, håndbold-, 
og fodboldafdelingen. 
 
I det kommende år er der søgt om midler i Greve Kommune til gennemførelse af 
samarbejdsaftaler mellem Tune Skole og Tune IF.  
 
Samarbejdsaftaler der omhandler fodbold, tennis / basketball og et event/ lederspire valgfag. 
 
 
Dias 6  (Idræt i Natten) 
 
Idræt i Natten: 
 
 Den 13. september 2019 afholdt Tune IF for 12. år i træk arrangementet Idræt i Natten i Tune 

Hallerne.  

I år var det en lidt udvidet udgave af Idræt i Natten, da vi havde mere fokus på hele familien. Vi 

havde derfor udvidet med vores udendørs anlæg og havde endnu flere aktiviteter på programmet 

end vi plejer for både børn og voksne 

TV2 Lorry havde op til Idræt i Natten, lavet små film om vores Fantastiske Fællesskab og endte 

med at sende LIVE fra Tune Hallerne denne aften. 

Omkring 400 havde valgt at bruge deres fredag aften i Tune Hallerne, og der var rig mulighed for 

at prøve en masse forskellige aktiviteter. Man kunne både prøve Fodbold, Håndbold, Badminton, 

Tennis, Bordtennis, Karate, Gymnastik, Floorball, Petanque, Spinning, Fitness og E-Sport. Med stor 

succes var Greve Golf også tilstede med deres mobile golfbane. 

Tradition tro sluttede vi af med en fest i hal 3, hvor vores fantastiske Zumba piger fyrede den af på 

bedste Zumba maner. 
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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 Tune IF’s mange tilbud for både børn og voksne.  

Tusind tak til alle de frivillige instruktører, der år efter år stiller op til disse arrangementer. I er 

grunden til vores succes  

Der skal også lyde en stor tak til alle vores lokale sponsorer, der også altid bakker op om Tune IF:  
 
Lions, SuperBrugsen, Tune Textil Tryk, Tune Slagteren, og Café Conrad. 
 
Dias 7 (Tune Posten) 

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 der skal lyde en 
stor tak til Randi, der på den måde er til stor hjælp for vores forening. 
 
Vi har et godt samarbejde med Dan Bjerring og håber selvfølgelig på et fortsat godt samarbejde i 
årene frem til gavn for begge parter. Samtidig takker vi for den store, indirekte økonomiske støtte 
fra Tune Posten til Tune IF, samarbejdet også indebærer. 
 
Dias 8 (Video) 
 
Tune IF / Tune Hallerne: 
 
Næsten siden sidste Hovedgeneralforsamling har der været arbejdet med udvidelse af Tune 
Hallerne, Tune IF og Tune Hallerne i samarbejde. 
 
Mange møder er som nævnt tidligere blevet holdt. 
 
En noget langsommelig sagsbehandling i Greve Kommune, kan man vel godt kalde det, har trukket 
det ud.  
 
Først omkring 1. april, og det er ingen aprilsnar, kom byggetilladelse og arealoverdragelse på 
plads. 
 
Så det er nu tid til at se fremad. 
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Tune IF har sammen med Tune Hallerne set ud i fremtiden og har med projektet, når byggeriet 
står færdigt, forhåbentligt sidst på året, skabt endnu bedre vilkår for borgerne i Tune. 
 
Ikke alene får vi muligheden for i endnu højere grad at kunne tilgodese de lidt svagere borgere, 
men alle andre grupper vil også kunne tilgodeses sundhedsmæssigt i det nye byggeri. 
 
Det nuværende areal i CBL kan så evt. udnyttes til andet formål. I samarbejde med Tune Hallerne 
forestår derfor også her et meget spændende 2020.  
 
Men findes der mon andre steder i Danmark, hvor en idrætsforening kan tilbyde sine medlemmer 
bedre betingelser for at dyrke sport, have mulighed for genoptræning, få socialt samvær… 
 
Ja, man kan blive ved.  
 
Struktur: 
 
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. 
 
 
Dias 9 (Rasmus Jarlov i Tuneposten) 
 
Byggeri ved Tune Hallerne: 
 
Meningerne har været delte, men da erhvervsminister Rasmus Jarlov i januar 2019 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. 
 
Rasmus Jarlov løb desværre fra sit ord. 
 
Plejehjemmet er nu blevet placeret ved ”Lunden”. Det skal dog ikke stoppe arbejdet med at ændre 
støjgrænser eller muligheden for dispensation til at bygge ved Tune Hallerne. 
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Der er et kæmpe behov for ældre- og seniorboliger i Tune.  
 
Dias 10 (Udvalg) 
 
Udvalg: 
  
Stafet for livet : 
 
 
Lidt om stafet for Livet 2019. 
  
Resultat kr. 49.762 ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse 
 
Vi gik/løb over 3.400 runder - målet var 2.500 
 
Der deltog 150 i stafetten og derved var vi et af de største hold 
 
Vi havde fællesspisning, hvor der deltog 80 børn/voksne 
  
CBL. 
 
2019 blev som året før et år med store udfordringer og opgaver for CBL , men samtidig med de er 
blevet løst, er det dejligt at kunne sige, at CBL endnu en gang har oplevet en stor medlemstilgang. 
 
De mange frivillige der yder en indsats I CBL kan ikke takkes nok. Der er en speciel stemning i CBL. 
En positiv atmosfære som andre Fitnesscentre ikke kan tilbyde.  
 
Der er stor ros fra Greve Kommune til den måde kontrakterne vedr. Visiteret Motion bliver 
opfyldt. 
 
Der er i år indledt et samarbejde med Tune Fysioterapi, således at de nogle timer om ugen får 
mulighed for at anvende lokalet til deres patienter. 
 
Det har været til gavn for alle parter, men vel specielt for patienterne der for manges 
vedkommende efter endt behandling hos Tune Fysioterapi er fortsat i CBL. 
 
I det forløbne år er der også kommet et samarbejde op at stå med Greve Golf. 
 
Et samarbejde hvor foreløbig de lidt ældre medlemmer af Greve Golf får styrket muskulaturen i 
vintermånederne, så de er klar til strabadserne med de 18 huller, når solen kommer højere på 
himlen. 
 
Men et godt og givtigt samarbejde, der fortsætter fremover. 
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Der skulle være afholdt en ” Golfens Dag ” for alle medlemmer af Tune IF i maj måned. Af gode 
grunde måtte den aflyses, men der arbejdes på en ny dato. 
 
Det nye regnskabs- og medlemssystem, Conventus, er for nylig taget i brug og bidrager til en noget 
lettere hverdag på det administrative plan. Det har været et stort arbejde at få det i gang, og der 
skal lyde en stor tak til alle, der har bidraget. 
 
Tune IF er altid på forkant lyder det. Så tak til jer der frivilligt bidrager dertil og tak til Lotte, der 
som daglig leder med sin positivitet i høj grad bidrager hertil. 
 
 
Flygtningeudvalget: 
 
2019 blev så året hvor pavillonerne til flygtningene blev flyttet. 
 
Det har været en fantastisk tid og et fantastisk stykke arbejde Tune IF sammen med borgere fra 
Tune har udrettet siden de første flygtninge kom til Danmark. 
 
Selvom pavillonerne er væk, betyder det ikke, at forbindelsen til flygtningene er forsvundet. 
 
Der er stadig mulighed for hjælp til dansk på Tune Bibliotek en gang om ugen, og de ved alle, hvor 
de kan henvende sig, hvis de har brug for hjælp. 
 
Perifert kan lige nævnes, at vi for nylig fik en henvendelse fra en ung pige i Tune, der i sin 
afsluttende prøve til studentereksamen havde valgt at skrive om integration af flygtninge gennem 
deltagelse i sport i Tune IF. 
Vi bidrog selvfølgelig med informationer og regner med et 12 tal til den kommende student. 
 
 
Floorballudvalget: 
 
Der var 31 tilmeldte til Floorball I 2019.  
 
Der trænes på motionsniveau 2 gange om ugen, og der er spillet kampe mod andre 
Floorballklubber på Sjælland. 
 
Tune IF Floorball vandt sidste år Greve Motions Cup og fik vandrepokalen med hjem. 
 
Den årlige Cup skulle have været afviklet i marts 2020 men er udsat til senere p.g.a. 
Coronapandemien. 
 
 
Karateudvalget: 
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Året startede som det plejer, god træning fra start. 
Vi fik et par nye medlemmer, og et par faldt fra. 
Instruktører Søren Ravn, Jonas Stevnsvig og Jane Jensen (Lars Skafte deltog ikke) afholdt møde 
20/1-19 for at se på de events og strategier for første ½ år af 2019.  
 
Vi træner mandag og onsdag på Lundegårdsskolen fra 16,30-18,00. Nogle af de yngre elever går til 
flere aktiviteter, dermed kommer de kun om mandagen. 
 
Februar 19 
Tradition tro er Fastelavn er et af de festlige indspark, hvor alle kommer udklædte og vi sparker 
katten af tønden. Her bliver serveret slik fra tønden og hjemmebagt kage samt saftevand. 
 
Forår stævnet 2019 
 var Østerbro karateskole vært for arrangementet. Her havde vi nogle stykker der deltog og der 
blev hevet medaljer hjem, alt i alt var vi glade. 
 
Storebededagsferien bruger vi altid i Nykøbing F her har vi Gasshuku (karatetræning for alle 
indenrigs og udenrigs) Der kommer nogen af de største instruktører i verden og underviser. 
 
Juni 19 
har vi sommergraduering, hvor alle møder op og viser vores Danske chefinstruktør Henrik Larsen 
(Nykøbing F) hvad man har lært den sidste sæson. Herefter får man den grad han mener man har 
trænet sig til.  
Sommerferien forsøger vi at lave en dag med sommertræning. 
 
Juli 19 
Uge 30 her var alle inviteret til Japan (egenbetaling) denne event bliver afholdt hvert år i 
forskellige lande – (2020 Hamborg - Aflyst) 
 
August 19 
starter vi op, nye elever er meget velkommen. 
 
 – Vi afholder opstartsmøde for strategier for vinterhalvåret – stævne evt. mangler i træning ekstra 
fokus på stævne træning. 
 
September 19 
afholdes der Karatelejre i Tyskland (Egenbetaling)  
 
 
Oktober 19 
 



 

 

Tune Idrætsforening
 

10 
 

Afholdt Tune karate i sammenarbejde med Roskilde karateskole DM i Tunehallen. Vi fik meget 
ros for vores arrangement og overskud. Alt gik rigtig godt, alle hjalp hinanden. Alle forældrene 
var uvurderlige. 
Netop ved dette arrangement, mødtes vi alle bagefter og evaluerede stævnet. Vi fik talt om 
Tune karates fremtid og blev enige om at hvis vi hjalp hinanden kunne vi mere. 
Igennem en lang periode har vi været 3 mand/kvinde til at klare det hele. 
 
November 19 
Blev der afholdt Gasshuhu i Nykøbing.F (Karatelejre)  
Her besøgte det et af de største navne inden for Goju ryu karate vores internationale 
chefinstruktør Nakamura (japaner) som bor i Canada. 
 
 
December 19    
Var der igen graduering, alle bestod med ros. 
Januar 2020 
Instruktører Søren Ravn Jonas Stevnsvig og Jane Jensen og Simone Engelbrekt  
Afholdte vi møde med nye fokusområder: 
Stævner-Graduering-Pensum-Aktiviteter -Reklame-Nyhedsbreve-Aviser 
 
Marts 2020  
Her blev der stiftet en bestyrelse for Tune IF Karate. 
Vi håber at komme godt fra start!  Men Corona sætter en stopper pt. lige så snart vi kan træne og 
mødet laver vi nogle strategier for fremtidens Tune Karate IF. 
Stævner og karatelejre er aflyst første ½ år 2020. 
 
 
eSport: 
 
Der er indgået en samarbejdsaftale med Tune Skole, således at de stiller lokale til rådighed, og 
Tune IF bidrager med alt øvrigt. 
 
Tune skole kan så i undervisningstiden anvende lokalet. 
Tune IF anvender lokalet mandag og onsdag. 
 
Mandag fra kl. 16.00-18.00  FORTNITE, begyndere 9 år+ og  
                    kl. 18.00 -20.00 FORTNITE, øvede 12 år+  
Onsdag  fra kl. 16.45- 18.45  League of Legends, øvede 11+ 
                          kl. 18.45- 20.45   CS : GO, øvede 
 
Der er indberettet 20 medlemmer til CFR. 
 
Samtidig ønsker eSport at overgå fra udvalg til afdeling under Tune IF. 
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Der er 3 trænere og en hjælpetræner tilknyttet, og for 2020 er planen at udvide med et CS: GO 
hold samt sætte fokus på et yngre segment i stedet for øvede og ældre. 
 
Ydermere vil der fokuseres mere på at skabe holdkammeratskaber ved at lave flere aktiviteter ude 
og inde i huset.  
 
Imageudvalget: 
 
Deltagere: Lene, Jeanette, Frederik, Bent, Alex, Lise  
 
Vi har i det forløbne år arbejdet intenst på en forbedring af vores hjemmeside. I foråret fik vi 
planerne klar for, hvordan vi ønskede den skulle se ud, så den var mere tidssvarende og mere 
brugervenlig også i relation til mobilbrug. 
 
Efterfølgende fik vi ok fra Hovedbestyrelsen til at inddrage Jonas. Efter nogen forsinkelse fik vi 
slutningen af året oplægget fra Jonas, og umiddelbart før jul kunne den nye hjemmeside 
effektueres. 
 
Og vi har kun fået positive tilbagemeldinger på det nye design, selv om det krævede en del arbejde 
fra afdelinger og udvalg, og ikke mindst Bent. 
 
Årsberetning Magasinudvalget 
 
Deltagere: Lotte, Anne, Bent, Frederik og Lise samt Claus referent 
 
Sidste sommer blev 3. udgave af vores magasin, Idrætslivet i Tune, omdelt til samtlige husstande 
i Tune, ejendomsmæglere, forretninger, bibliotek m.v. 
Responsen var også i år meget positiv. 
Vi har hvert år 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 I.F. 
Vi var i begyndelsen af i år godt i gang med forberedelserne af 4. udgave af magasinet, men på 
grund af Corona-krisen besluttede vi, at vi ikke kunne være bekendt at bede vores annoncører 
om at støtte projektet i år. Vi har givet besked om dette til Idrætsforeningen samt vores 
annoncører og øvrige samarbejdspartnere, som alle har haft fuld forståelse for beslutningen. 
Resterende eksemplarer af 3. udgave af magasinet fordeles til erhvervslivet med et lille indstik 
med årsagen til, at der ikke er kommet en ny udgave i år 
Vi har samtidig meddelt, at vi planlægger at komme tilbage næste år med en opdateret udgave.  
Nye tiltag: 
 
3 nye tilbud i Tune IF startede forrige år, og det er dejligt at kunne fortælle, at både E-sport, 
basketball og floorball trives i bedste velgående. 
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Billardafdelingen har fået indrettet lokalet, så der nu også kan spilles Dart. 
 
Det skulle være en af de hurtigt voksende idrætsgrene i Danmark, så det bliver spændende at 
følge udviklingen. 
 
Det kunne da være sjovt at fylde Tune Hallerne til et stort mesterskab i Dart. 
 
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   
priser eller til vores flotte magasin: ”Idrætslivet i Tune”. 
  
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. 
 
 
 
Dias 11 (Pokalfest) 
 
 
Idrætsfest: 
 
Vi skulle jo på dette tidspunkt have kunne se tilbage på et brag af en Idrætsfest. En idrætsfest hvor 
alle frivillige i Tune IF kunne have festet sammen og glæde sig over året, der var gået og samtidig 
se frem til en ny sæson. Samtidig skulle der have været uddelt en masse priser. 
 
Det satte Coronapandemien en stopper for i første omgang. 
 
Med de nye retningslinjer har vi nu besluttet at afholde et andet arrangement i år. Et arrangement 
hvor vi med de regler, vi skal efterleve, kan overrække pokaler og sige tak til alle de frivillige for 
det år der er gået. 
Det bliver anderledes. Men selvfølgelig godt. Vi ses 22. august. 
 
Æresmedlemmer: 
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Som idrætspriser vil evt. nye æresmedlemmer også blive afsløret den 22. august. 
 
 
Dias 12 (Fremtid) 
 
Fremtid: 
 

• Danskerne er mindre idrætsaktive: 38 pct. af dem, der var idrætsaktive før coronanedlukningen, er 

stoppet med at dyrke sport og motion under coronanedlukningen. 

• De fortsat aktive bruger mindre tid på idræt: 62 pct. er fortsat med at være idrætsaktive, men 

bruger mindre tid på sport og motion end før coronanedlukningen. 

• Nedlukningen skaber også nye idrætsaktive: 10 pct. af dem, der ikke var idrætsaktive før 

coronanedlukningen, er startet med at dyrke sport og motion under coronanedlukningen 

•  

 
Vi er nu på vej til genåbning af Tune IF. Med baggrund i ovenstående er der ingen tvivl om, at der 
venter et stykke arbejde forude. 
 
Vi kan håbe, at vi i fremtiden kan vende tilbage til ” Gamle Tider ” og dyrke idræt på samme måde, 
som vi gjorde før Coronapandemien. 
 
Sådan bliver det dog nok ikke lige med det samme. Der skal nok også, i hvert fald i den nærmeste 
fremtid, tages højde for evt. smittefare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tune IF udadtil : 
 
Tune IF er noget særligt, og det har også vist sig i denne Coronatid. 
 
Jeg er flere gange blevet kontaktet af TV2LORRY for kommentarer. 
 
Det synes jeg, vi skal være glade og stolte over. 
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Dias 13 (Mette) 
 
Glade og stolte kan vi også være over, at vores Statsminister, Mette Frederiksen, for et år siden 
lagde vejen forbi Tune IF. Dagen før valget. 
 
Uanset politisk ståsted er det et cadeau til det arbejde, der bliver gjort i Tune IF. 
 
Med tak til alle involverede i Tune IF for deres indsats i 2018 overgiver jeg hermed beretningen til 
forsamlingen. 
 

 


