
 

 

Tune Idrætsforening
 

Forretningudvalget 

 

Tune Idrætsforening  

Hovedformand: Pauli Christensen 

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

Hovedbestyrelsesmøde den 11. maj 2021 kl. 18.00 
 
Deltagere:  
Jeanette, Gymnastik,  
Jørgen, Bridge,  
Peter, Tennis, 
Steen, Bbillard, 
Jane, Karate, 
Peter, Fodbold, 
Finn, Trim, 
Aage, Hallernes FU, 
Louise, Håndbold, 
Finn, Petanque 
Dorthe T, FU, 
Dorthe F-V, FU,  
Tina, FU, 
Pauli, FU og Hallernes FU, 
Lise, Hallernes FU 
 
3 afbud og 3 afdelinger havde ikke reageret. 
 
 

Dagsorden: 
 

 

1. Valg af ordstyrer 

Dorthe F-V 
 

2. Valg af referent 

Lise 
 

3. Godkendelse af dagsorden 

OK 
 

4. Hallernes FU, herunder byggeregnskab – nyanskaffelser og inventar  

Pauli har været konstitueret formand i hallernes FU, siden Finn 
blev syg. 
Aage, kasserer, fremlagde likviditetsbudget for Tunehallerne. 
Det ser fint ud og blev rost. 
Udgiften for tilbygningen er ca. 12 mill, incl. karnap, lydanlæg 
mm. 
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Beløbet dækkes via kassekredit i AL på 8 mill, 1,5 mill fra TUNE 
IF , 1.3 mill fra Tunehallerne, samt 1 mill Tunehallerne havde sat 
til side i 2017. 
Der blev spurgt, om det vil blive nødvendigt at hæve 
medlemskontingentet til hovedforeningen, som det var blevet 
nævnt i forbindelse med vedtagelsen af tilbygningen. Dette blev 
besvaret benægtende.  
 
Anlæg af 2 Padel-baner er i støbeskeen. Anlægsudgift ca. 1 
mill. Pauli er i dialog med Greve Kommune, og der er begrundet 
udsigt til en godkendelse indenfor nær fremtid. 
 
Derfor ansøgt AL om en forhøjelse af kassekreditten til 10 mill, 
så der er nødvendig luft i regnskabet. AL har givet OK til dette. 
Pauli oplyste, at selvforvaltningsaftalen ændres, så vi får ca. 8,8 
mill til de tre haller, udbetalt ligeligt over de enkelte år. 
 
Der blev herefter givet OK fra hovedbestyrelsen til, at der 
arbejdes videre med anlæg af de to padelbaner, og at 
kassekreditten forhøjes til 10 mill. 
 
Nyanskaffelser af inventar til CBL anslås til ca. 300.000 kr. CBL 
har sidste år hensat Kr. 150,000. Økonomien er sund. 
   

 

5. Meddelelser fra formand 

Ensomhedsprojektet er en stor succes, incl. rollatorklubben. 
Næste møde er den 20/5 i hallen med smørrebrød og musik. I 
juni foredrag i hallen. 
Disc-golf holder stiftende generalforsamling den 12/5. Mulig ny 
afdeling af TUNE IF.  
Greve Kommune – sommerferieaktiviteter – nærmere følger. 
Pauli tager til Tuse IF i næste uge for inspiration. 
Til august vil DGI holde årsmøde i Tunehallerne. Nærmere 
følger. 
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6. Revidere årsregnskab 

Årsregnskab, godkendt af revisorer uden anmærkninger, blev 
omdelt. Stor ros også til at vi som forening har klaret os godt 
på trods af Corona-krisen.  
 

7. Hovedbestyrelsesmøder 

Det har været undersøgt, hvordan man kunne gøre møderne 
mere vedkommende. På grund af ringe interesse har FU meldt 
ud, at man lægger op til, at der fremover kun holdes 1 
hovedbestyrelsesmøde om foråret og et om efteråret + 
julemødet. Hertil kommer eventuelle yderligere 
hovedbestyrelsesmøder efter behov. 
Dette gav anledning til en livlig debat og en god og konstruktiv 
diskussion. Dels havde udmeldingen givet grundlag for 
modreaktion, Dels blev det påpeget, at beslutningen om antal 
hovedbestyrelsesmøder bør ligge hos hovedbestyrelsen. 
Jørgen forslog, at man i stedet vedtog to 
Hovedbestyrelsesmøder om foråret og to om efteråret samt 
julemødet. 
Ved afstemning blev det vedtaget, at vi fremover holder 1 
hovedbestyrelsesmøde om foråret og 1 om efteråret samt 
julemøde. Hertil kommer yderligere møder efter behov. 
Påpeget, at der burde være mødepligt til møderne. 
Ønske om at referaterne fra FU bliver mere detaljerede. 
 

8. Tune Posten 

Tune Skole må ikke længere uddele Tune Posten. TUNE IF har 
overvejet, om vi kan løfte opgaven, men da omdelingen skal 
dække hele udgivelsesområdet (i alt ca 5300 husstande), har 
det ikke været muligt at finde en løsning i TUNE IF. Dan 
Bjerring er nu ved at finde en anden løsning. Pauli er i dialog 
med Dan, om hvor mange sider vi fremover kan have i Tune 
Posten. 
 

9. Idrætsfest, indstillinger m.v. 

Afholdes den 21. august, indbydelse på vej. 
Information om de enkelte priser er udsendt. 
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På baggrund af den indgåede aftale med AL, er det fremover 
således, at Idrætslederprisen og Idrætsinstruktør/Trænerprisen 
hver skal have en værdi af Kr. 5.000, Ny frivillig ildsjæl i TUNE 
IF og Ung Ildsjæl i TUNE IF foreslås belønnes med hver Kr. 
2.500.De bevilgede Kr. 75.000 fra AL vil således dække en 5-års 
periode. 
Indstillinger til de enkelte priser vil blive behandlet på 
Hovedbestyrelsesmøde den 29. juni kl. 19. 
 

 
10. Evt 

Jane påpegede, at vores vedtægter bør opdateres. 

Mht forsikringer henviste vi til vores hjemmeside, hvor der er en 

oversigt. 

Peter (fodbold) bad om regnskab for reklamefonden. Han kan få 

dette hos Søren. 

Med hensyn til opbevaring af regnskabsbilag vil Dorthe T sørge for, 

at der bliver skabt plads i hallen til opbevaring. Nærmere vil følge. 

Dorthe T er i dialog med Nordea om de Kr 1.000, som 10 afdelinger 

er blevet opkrævet i gebyr. 

Tennis har haft en fantastisk vintersæson. 

Karate har kunnet træne ude og har fået flere medlemmer, bl.a.  

hold med børn og voksne. Og de glæder sig til at flytte ind i det 

gamle CBL, som er ved at blive gjort i stand. 

Jeanette vil gerne have speedet op under IT-projektet, bl.a. skal E-

sport med. 

Jeanette ønskede at der igen sættes gang i trænerspire-kursus i 

samarbejde med Tune Skole. Jeanette og Louise skriver til Pauli. 

 

 

 

 
 

Lise, den 12. maj 2021 


