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Referat fra generalforsamlingen torsdag den 7. april 2022.  
 
 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Valg af dirigent. 

Svend Heiselberg foreslog Karsten Rabøl, som valgtes. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med 
foreningens vedtægter. 
 
2. Valg af 2 stemmetællere 

Bestyrelsen foreslog Lene Hansen og Brian Hansen som blev valgt. 
 
3a Formandens beretning v/Svend Heiselberg 

 

Svend Heiselberg aflagde beretningen med info omkring de forskellige afdelinger, som kan 
læses på Trims hjemmeside. Under Corona var en del af vores træning og arrangementer 
aflyst, heldigvis er vi tilbage igen med alle vores aktiviteter. 
Petanque blev budt velkommen i Trim og Trim er rigtig glade for, at de har valgt at være med 
under Trim og at vi har kunne bruge klubhuset og fortsat kan gøre det.  
Trim arbejder videre på et nyt klubhus, som skal placeres hvor Petanques klubhus er i dag. 
Generalforsamlingen godkendte beretningen. (Beretningen er vedhæftet referatet). 
 
3b Meddelelser fra hovedbestyrelsen 

 
Formanden fortalte at Tune IF er kåret som Årets Idrætsforening af DIF og Danske Spil 2021. 
Der er anlagt en bedre belægning på brandvejen som er placeret i mellem CBL og Petanque. 
Tune IF stiller sig selvfølgelig til rådighed omkring Ukraine og hjælp til flygtninge. 
Tune IF fylder 100 år i 2024 og her vil blive arrangeret en del aktiviteter. 
OTA Solgryn’s kampagne har Tune IF som ambassadør, deltag meget gerne via APP’en. 
Padel Tennis er klar på banerne i Tune IF og har været det et stykke tid nu. 
Der er kommet ny asfalt på P- Pladsen samt vejen op til. 
Hovedgeneralforsamlingen er den 10. maj 2022. 
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4. Revideret regnskab ved Lene Hansen 

Lene Hansen gennemgik regnskabet som viseret et driftsresultat på kr. 17.020. 
Indtægter 2021 er på kr. 85.453, - og udgifter på kr. 68.433, -. 
Budgettet for 2022 blev også gennemgået. 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet eller budgettet. 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet og budgettet. 
 
5. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag 
 
6. Bestyrelsen har foreslået 7 medlemmer af bestyrelsen. 
 

7a Kasserer Lene Hansen er på valg og modtager genvalg. Lene er valgt for 2 år. 

 
Dirigenten oplyste at formanden Svend Heiselberg ikke er på valg i år. 
 

7b Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 

Næstformand Brian Hansen  (Løb) genvalgtes 

Bestyrelsesmedlem Kenneth Reimann (Løb) genvalgtes 

Best.medl./ sekretær Heidi Dyhr (Løb) genvalgtes 

Bestyrelsesmedlem Fritz Jüngling (Vandring) ønskede ikke genvalg 

Bestyrelsesmedlem Finn Kolbe (Krocket) genvalgtes 

Bestyrelsesmedlem Joan Misimi (Petanque) Blev valgt 

 Bestyrelsesmedlem Anni Bech (Vandring) Blev valgt 

 

      7c Valg af Hovedbestyrelsesmedlem og suppleant: 

       

      Bestyrelsen foreslog. 
Hovedbestyrelsesmedlem Svend Heiselberg (Løb) blev valgt 
Sekretær   Heidi Dyhr (Løb) blev valgt 

 
      7d Valg af suppleanter til bestyrelsen: 

 

1. suppleant   Sten Kragh (Krocket) genvalgtes 

2. suppleant  Anni Bech (Vandring) er blevet bestyrelsesmedlem 

2. suppleant  Fritz Jüngling (Vandring) Blev valgt 
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       7e Valg af Revisor 

 
Revisor   Flemming Sander (Vandring)blev genvalgt  

         Revisorsuppleant  Lisbeth Jensen (Vandring) blev valgt ind i bestyrelsen 
 
 

8 Eventuelt. 

 
Der blev spurgt til OK kortet, og sekretæren sender ud på mail til alle medlemmer omkring 
tilmelding via kort/App, så vi er sikre på at alle har valgt TUNE IF TRIM og vi får del i alle 
sponsorpengene når vi tanker benzin. 
 
Sekretæren sender også besked ud omkring SNOWFUN til alle medlemmerne, vores 
sponsor som giver -10% på køb i butikken. 
 
Omkring asfaltarbejdet ved P-pladsen, savnes der nyt asfalt på fortovet, som er meget 
ujævn og fyldt med huller. Flere løbere er faldet på deres tur rundt i byen. 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet og dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. 

 
Formand Svend Heiselberg takkede dirigenten for hjælp til Generalforsamlingen med 2 
flasker vin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent Heidi Dyhr                Dirigent Karsten Rabøl 
 
 
________________________               _________________________ 


