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Hovedgeneralforsamling den 11. maj 2021.    

 

 

Formandsberetning: 

 
På nær én dag er det et år siden, vi havde den sidste Hovedgeneralfor- 
samling. 
 
Et år i coronaens tegn, hvilket beretningen selvfølgelig vil bære præg af. 
 
 
Corona: 
 

Lad os tage Coronaen først. 
 
Både indendørs- og udendørsidræt har det forløbne år været ramt både 
sportsligt, socialt og økonomisk. 
 
Nogle selvfølgelig mere end andre. Men alle har i hvert fald lidt under 
manglende socialt samvær. 
 
Onsdagsholdet i badminton. Morgenkaffen og samværet i CBL. Ja, 
eksemplerne er mange. 
 
Gud Ske Lov bliver de forskellige afdelinger ledet ansvarligt, så selvom der 
er tæret på kassebeholdningen, er Tune IF stadig velfunderet. 
 
Dorthe vil senere uddybe dette. 
 
Men mange indtægtsgivende arrangementer i de forskellige afdelinger 
har måttet aflyses, og det budgetterede mål har man så ikke kunnet 
opfylde. 
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Svømning og håndbold er nogle af de hårdest ramte. 
 
Vi har søgt de puljer, vi har kunnet. Puljer der har kompenseret for 
manglende mulighed for afholdelse af arrangementer og hjemsendelse af 
personale. 
 
Den økonomiske hjælp vi har fået herfra har været til stor hjælp. 
 
Samtidig oprettede SuperBrugsen også en Corona hjælpepakke til hjælp 
for foreninger i Tune. 
 
Det er simpelthen fantastisk at have sådan en forretning og bestyrer 
Bjarne Damsgaard i en by som Tune. 
 
Der kan ikke lyde tak nok.. 
 
Men ellers er der blevet sprittet af til den store guldmedalje. Tolket 
retningslinjer der ikke altid har været lige klare. 
 
Samarbejdet med personalet i Tune Hallerne har fungeret flot. Også 
under de skiftende retningslinjer. Vi har ikke altid været helt enige om de 
foranstaltninger, der skulle sætte i værk. Men vi er altid endt med om 
ikke at være enige, så at være enige om at være uenige. 
 
 
Jeg siger tak for et ualmindeligt godt samarbejde til Søren, Steen og 
Morten også i denne sammenhæng. 
 
Men et rigtig Corona år. Et år vi aldrig vil glemme. Men det bliver dejligt 
den dag, vi også kan tale om noget andet. 
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Og mon ikke det venter lige om hjørnet. 
 
Medlemsudvikling: 

 

Sidste år havde vi en medlemstilbagegang på 1. At vi så midt i en 
Coronatid kan gå over 100 medlemsskaber frem er jo utroligt flot. 
 
Hele 4768 personer er vi nu oppe på takket være den store indsats fra 
vores mange frivillige ledere. 
 
Den dag vi overstiger indbyggertallet ligger måske ikke fjern.  
 
Dog er et større medlemstal ikke alene det, der tegner en god forening. 
 
Indholdet skal også være i orden. Men det kan vi vel også roligt sige, det 
er. 
 
Greve Kommune: 
 

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. 
Udvidelsen af Tune Hallerne foregår som bekendt i et samarbejde mellem 
Tune Hallerne og Tune IF. 
 
Sådan sagde jeg sidste år i min beretning. 
 
Hvad angår ”Sundhedshuset” var behovet fra Kommunen så stort, at det 
hurtigt var klart, at der måtte findes en ny løsning for Bridge, Trim og 
cykelmotion.  
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Jørgen Ypkendanz fra Bridgeafdelingen og jeg nåede efter adskillige 
møder med Forvaltningen og Tune Borgerhus frem til en løsning for 
Bridgeafdelingen i Tune Borgerhus. 
 
Hvad angår TRIM og Cykelmotion arbejdes der stadig med løsninger i 
samarbejde med Petanqueafdelingen. 
 
Tune IF Fitness, center for bedre livskvalitet. 
 

Den 10. maj blev vores nye center så indviet. En lang proces med 
arealoverdragelse, møder med landinspektør over, i vore øjne, store 
regninger, møder med entreprenør, møder med arkitekt…. 
 
Men alt var jo glemt den 10. maj. Dejligt vejr. Greve Pigegarde. Taler og 
indvielse af et fantastisk flot byggeri, der er kommet i stand i samarbejde 
med Tune Hallerne. 
 
Et godt fællesskab kan føre vidt, og det er dejligt at kunne tilbyde 
medlemmerne et træningsmiljø, der tilgodeser ung som ældre. 
 
Der er plads til alle. 
 

Vi så frem til en god selvforvaltningsaftale af det nye byggeri, og vi kan 
godt sige tak for den.  
 
Og tak til kommunen for et godt samarbejde. Et samarbejde med Jacob 
Thune, Tabita Sonne-Dalsø og de øvrige medarbejdere der er præget af 
forståelse og interesse for at nå et fælles mål. 
 
Dejligt med et godt samarbejde på alle planer. 
 
 Også en stor tak til den politiske side i Greve Kommune med 
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Formanden for Kultur og Fritidsudvalget, Anne Marie Lyduch, i spidsen. 
 
Og sidst men ikke mindst en stor tak til vores lokale politiker, Per Lund 
Sørensen, der altid står ”Stand By”, når det drejer sig om Tune IF. 
 
Tune Skole: 
 

Der er nu gået 6 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. 
 
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 stadig 
fantastisk at opleve. 
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Alt var også i år parat til en ny spændende sæson, men også her blev vi 
overhalet indenom af coronaen og kom aldrig i gang. 
 
Men vi vender stærkt tilbage til efteråret. 
  
 
Idræt i Natten:  
 
Desværre måtte vi i år også aflyse Idræt i Natten. Et arrangement mange 
havde glædet sig til. Men også her skal Tune IF nok vende tilbage. 
 
 Tune Posten: 

Det er til gavn for både Tune IF og Tune Posten at have et godt 
samarbejde. 
 
Redaktionen foretager vi selv. Lotte Jensen står på fortræffelig vis for 
layout, opsætning og modtagelse af indlæg. 
 
 Vi håber på et godt samarbejde i årene frem til gavn for både Tune 
Posten og Tune IF.  
 
Samtidig takker vi for den store, indirekte økonomiske støtte fra Tune 
Posten til Tune IF, samarbejdet også indebærer. 
 
 
 

 

 

Tune IF / Tune Hallerne:  
 

Året har selvsagt været præget af, at Finn Hansen pludselig blev syg, og 
jeg derefter blev konstitueret som formand. 
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Det gav noget ekstra arbejde, men også en bedre indsigt i det arbejde, 
der udføres i og for Tune Hallerne på alle niveauer. 
Finn er nu heldigvis tilbage, og der skal også i dag lyde et stort 
velkommen tilbage til Finn. 
 
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. 
 
Tune IF har sammen med Tune Hallerne set ud i fremtiden og har med 
projektet 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. 
 
Vi har med byggeriet fået mulighed for at samle alle aktiviteter i Tune 
Hallerne. 
 
E-sport har fået et flot lokale i det gamle CBL. Karate vender tilbage til 
Hallerne…. 
 
Man kan jo kun være glad, og 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.  
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Tune IF Fitness  
 

Som andre steder i Tune IF har det også været et Corona år i Tune IF 
Fitness. 
 
Retningslinjer der har skullet overholdes. Nedlukning. Hjemsendelse af 
medarbejdere. Genåbning. Nedlukning. 
 
Et meget, meget turbulent år. 
 
Heldigvis valgte de fleste medlemmer at bevare deres medlemskab, og 
mon ikke det skyldes den gode atmosfære der er i centret? 
 
Ikke alene skabt af den daglige ledelse, Lotte og Margit, men også af de 
mange frivillige, der sørger for at de mange tilbud, der tilbydes, forløber 
til alles tilfredshed. 
 
Tvunget af omstændighederne er der kommet endnu mere gang i de 
udendørs aktiviteter. 
 
Zumba, slyngetræning og meget mere har været på programmet 
udendørs og vil sikkert fortsætte også i den kommende sæson. 
 
Så noget godt er der kommet ud af ”Coronaåret”. 
 
Og samtidig har Lotte og Margit kunnet sørge for indretningen og indkøb 
af nye maskiner til Tune IF Fitness, center for bedre livskvalitet. 
 
Det har de gjort fantastisk godt. Så vi står nu med et fantastisk, 
indbydende center. Både ind- og udvendigt. 
 
Det kan ikke være meget bedre. 
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Men endnu en gang tak til Lotte og Margit og sidst men ikke mindst alle 
de involverede frivillige. 
 
 
Imageudvalget:  
 

Hovedbestyrelsen har besluttet, at Tune IF i år står for finansieringen af 
”Idrætslivet i Tune”, der jo ikke udkom sidste år. 
 
Dette skal ses i relation til alle de annoncører, der har støttet os i mange 
år. 
 
Lidt corona støtte fra Tune IF til dem, der også har været ramt af 
pandemien. 
 
Der arbejdes i øjeblikket på udgivelsen af nummer 4 i rækken. Alle 
afdelinger har bidraget, så der er noget at glæde sig til.  
 

Nye tiltag: 
 

Mange forskellige puljer har set dagens lys det forgangne år. Tune IF har 
søgt mange af dem. 

  
Lønkompensation, medlemstilbagegang… 
 
Alle puljer nogle afdelinger i Tune IF har haft stor gavn af og har sat vores 
hovedkasserer på overarbejde indtil flere gange. 
 
En lidt anderledes pulje dukkede op lige før jul. ”Nye Fællesskaber ”. 
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Mange mennesker havde været alene i meget lang tid og kunne Tune IF 
gøre noget for dem, var det da værd at prøve. 
 
Jeg tog kontakt til Tune Pensionistforening og Tune Kirke, der var med på 
ideen, og derefter søgtes Slots- og Kulturstyrelsen om 97 000 kr. til 
afholdelse af forskellige sociale arrangementer. 
 
Også her blev vi overhalet indenom af Coronaen, så vi kunne ikke, som 
planlagt, starte inden jul. 
 
I stedet gik vi på hjemmebesøg. Omkring 50 fik ved juletid lidt chokolade 
og en snak. 
 
Utroligt berigende for alle parter. 
 
Det har så ført til dannelsen af ”Rollatorklubben”, der mødes hver tirsdag 
kl. 10 foran biblioteket og snart skal en tur i Tivoli sammen. 
Oveni bliver ideen viderebragt til andre i Greve Kommune ved foredrag og 
øvrige oplysninger til hele Greve. 
 
Vi har holdt de to første fællesarrangementer i Tune Hallerne. Det sidste 
her i dag med fællesspisning og foredrag om Bornholm. 
 
Vi fortsætter efter sommerferien og håber på denne måde at kunne 
bidrage til ” Nye Fællesskaber i Tune ”. 
 
Sidste nye tiltag er Tune IF Disc Golf. 
 
På et fantastisk område på den gamle landboskole er der skabt en unik 
bane.  
 
En bane hvor alle aldersgrupper kan spille. 
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Allerede nu er der en bestyrelse, der arbejder på at udvikle sporten. 
Arrangere turneringer og meget mere. 
Det bliver et spændende år Tune IF Disc Golf går i møde. 
 
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 og meget mere. 
 
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: 
 

Under de nye omstændigheder blev der alligevel afholdt en fantastisk 
idrætsfest den 22.august. 
 
Startende om eftermiddagen i strålende solskin havde festudvalget endnu 
en gang fået stablet et arrangement, der ikke glemmes foreløbig, på 
benene. 
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Temaet måtte ændres. Hvem husker ikke sygeplejerskerne, der modtog 
gæsterne? 
 
Start- og sluttidspunkt blev også ændret. Alle restriktioner blev overholdt. 
 
Tak til festudvalget for en uforglemmelig oplevelse. 
 
Vi kan godt glæde os til den næste Idrætsfest den 21. august. 
 
 
Tune IF udadtil: 
 

Det er dejligt med den interesse presse og TV viser Tune IF.  
 
TV2LORRY har jo været på besøg flere gange. Bl.a. ved indvielsen af Tune 
IF Fitness. 
 
Hvem husker ikke Jenny på vej på sin handicapcykel til den første træning 
? 
 
Finn Kolbe om ” Ukendte Danmarksmestre ” ? 
 
Eller ” Rollatorklubben ” i ”Go’morgen Danmark ” ? 
 
Gode indslag og god reklame. Ikke kun for Tune IF. Men for hele Tune. 
 
 

 

Fremtid :  
 

Allerførst glæder vi os til at tennisafdelingen forhåbentlig til august kan 
tage 2 padelbaner i brug. 
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Det blev til en placering på det nuværende anlæg, efter alle andre 
muligheder var blevet undersøgt. 
 
 
Processen har været lang. Selv om det kun drejer sig om en lille udvidelse 
af det bestående anlæg, skal der laves byggeansøgning, aftales priser, ses 
på anlæg…. 
 
Padeltennis er i rivende fremgang, så mon ikke tennisafdelingen kan 
vente en betydelig tilgang af medlemmer? 
 
Men et godt tiltag for tennisafdelingen og Tune IF. 
 
Men ellers : 
 
Tune IF har al mulig grund til at se fremtiden lyst i møde. 
  

- Vi har en sund økonomi. 
- Vi har mange frivillige, der uge efter uge, år efter år arbejder 

uegennyttigt for Tune IF. 
- Vi er hele tiden i udvikling. 
- Tune IF er stadig et ” Fantastisk Fællesskab ” 

 

Med tak til alle involverede i Tune IF for deres indsats i 2020 overgiver jeg 
hermed beretningen til forsamlingen. 
 
 


