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Hovedbestyrelsesmøde den 23. september 2021 kl. 18.00 
 
Deltagere:  
Jeannette, Gymnastik, 
Louise Engbo, Håndbold  
Jørgen, Bridge, 
Alexander, E-sport  
Peter, Tennis, 
Steen, Billard, 
Jane, Karate, 
Svend, Trim, 
Heidi, Trim 
Louise, Håndbold, 
Tina, FU, (fra kl 19,30) 
Lotte, FU 
Rene, Basminton 
Michael, Svømning 
Casper, Floorball 
Claus, Disc-golf 
Pauli, FU og Hallernes FU, 
Finn, FU og Hallernes FU 
Lise, Hallernes FU 
 
Afbud fra Dorthe T og Dorthe F-V 
 

Dagsorden: 
 

 

1. Valg af ordstyrer 
Pauli 

 

2. Valg af referent 
Lise 

 
3. Godkendelse af dagsorden 

Ekstra punkt: Børneattester 

 

4. Hallernes FU 
Finn: Det har været et travlt år med bygningen af nyt CBL. 

Stadig et par udestående opgaver: Brandvej skal udbedres og 

aircondition. Gamle CBL-lokale er gjort klar. 
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Gulvet i hal 1 buler op. Undersøges for fugt. 

Renovering af køkken i cafeteria er under overvejelse. 

Petanquehuset er ved at blive re-etableret efter flytning. 

   

 

5. Meddelelser fra formand 
Pauli:  

Til lykke til Bridge med 10-års-jubilæet den 13/10. 

Håb om, at padel-banerne er færdige inden efterårsferien. 

Administreres af Tennis. Alex udarbejder EDB-program i 

samarbejde med Søren. 

Lotte har modtaget henvendelse om brug af multibanen. 

Tunehallen står for fordeling af udendørsarealerne. De timer, 

hvor TUNE IF ikke benytter banen, er den til fri afbenyttelse for 

borgere i Tune. Men ikke til kommercielle formål. 

Husk at sende ansøgninger til idrætspuljerne. Frist 31/10. 

Allonge til selvforvaltningsaftalen angående et fast årligt beløb 

til vedligeholdelse blev desværre pillet ud det kommunale forlig 

i år.  

Skolesamarbejdet starter ud 4/10. 

Skak afholder introduktionsmøde den 13/10 kl. 19. 

 

 
6. Evt. låneansøgning fra TRIM 

Svend oplyste, at – efter de havde mistet deres lokale i 

Skolegade – havde de først undersøgt mulighederne for køb af 

en pavillon, men skønnet det for dyrt. Planlægger i stedet at 

bygge nyt hus i forlængelse af petanque-huset. Pris ca. Kr. 

500.000. Tegninger under udarbejdelse. De søger støtte fra alle 

relevante fonde mv. Vil gerne have et forhåndstilsagn, om at 

TUNE IF vil give dem et lån på kr. 100.000, hvis projektet 

realiseres.  

Dette blev bekræftet af hovedbestyrelsen, således at FU er 

bemyndiget til at yde lånet, når alt er på plads. 

 

7. Idræt i natten 
Den 12/11 kl. 17.30 – 20.30. 
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Alle afdelinger har mulighed for at vise deres aktiviteter. For 

børn og voksne, der gennemsnitligt er ½ time hvert sted. 

Afsluttes med Zumba for alle. 

Lotte og Jeannette skriver ud til afdelingerne.  

 
8. Sportsaften 

Den 17/12. Søren (fodbold) står for det. Konkurrencer mellem 

afdelingerne og efterfølgende spisning. Nærmere følger. 

 

9. Juletræsfest. 
Den 28/11 formentlig om formiddagen. Dorthe F-V kommer med 

oplæg. Gymnastik giver inputs til Dorthe F-V. 

 

10. Børneattester. 
Der er kommet nye retningslinier fra DGI. Behøver ikke fornys 

hvert andet år. Idet der dog altid skal hentes ny ved midlertidig 

arbejdspause. Dorthe T følger op. 

Der indhentes i år fra alle.  

 
11. Afdelingerne. 

 
Disc-golf. Indendørs træning i vinterhalvåret + på multibanen. 
 
Karate: Glad for det nye lokale. Positiv udvikling. 
 
Gymnastik: Godt i gang. Også meget glad for det nye multilokale. 
 
CBL: Det går rigtig godt. Mange nye medlemmer. 
 
E-sport: Det går fint. Fået 2 nye trænere. Vundet en kamp mod hold 
udefra. Samarbejder bl.a. med karate om samtræning. 
 
 
Bridge: Fin tilslutning både mandag og onsdag. Pt  47 medlemmer. 
Har et problem omkring bridgeskole, der afholdes om søndagen, 

Idet Borgerhuset ofte er lejet ud i weekenden, må bridgeskolen 

ind imellem afholdes privat. 
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Floorball: Kniber med tilslutning. Ca. 25 medlemmer, men mange 
udebliver. Arbejder på forskellige tiltag, for at få deltagerne til møde 
op. 
 
Svømning : Ca 150 medlemmer er forsvundet siden Corona. Er 
også hæmmet af renoveringen af Greve Svømmehal.  
Stiler mod at deltage i Idræt i Natten med info om 
svømmeafdelingens aktiviteter. 
 
Tennis: Årets aktiviteter udendørs er ved at blive afsluttet. Glæder 
sig til, at padel-banerne bliver færdige. 
 
Billard/dart: Går godt med lille medlemstilgang. 
 
TRIM: Kroket og krolf er i gang. 
Har fået aftale om at låne petanquehuset, indtil det nye hus er 
bygget. 
 

12. Eventuelt 
 
Badning efter CBL: Om dagen i hal 2. Der kommer skilte op. 
 
Den 9/10 er der lyserød lørdag i hal 3 kl. 11-13. Zumba-hold samler 
ind til Kræftens Bekæmpelse. 
 
Når Greve Kommune afholder arrangementer i Tune hallerne (max 
4 om året) skal dette ske med så ringe gene for afdelingerne som 
muligt. 
 
Jeannette og Heidi tager initiativ til nye tiltag på de sociale medier 
mv. Drøftes på næste hovedbestyrelsesmøde. 
 
Husk at koordinering af Conventus går gennem Jeannette. 
 

13. Husk julemødet den 7. december 2021. 
 
Lise, den 24. september 2021 
 


