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HB møde 4. oktober 2022 kl. 18.00 

 

Til stede: Finn (skak), Henrik (cykelmotion), Tina (Tune IF og Hallens FU), Casper 

(floorball), Peter (tennis og padel), Heidi (trim og petanque), Michael (Hallens FU), 

Jeanette (gymnastik), Lotte (CBL og Tune IF FU), Martin (fodbold), Jørgen (bridge), 

Pauli (Tune IF og Hallens FU), Henrik (disc), Michael (svømning), Rene (badminton), 

Søren (Hallens info), Kenneth (karate), Aage (Hallens FU), Dorthe (Tune IF FU), 

Louise (håndbold), Peter (Hallens FU). 

 

Afbud: E-sport, basketball, billard og dart 

 

 

Referat 

 

Inden dagsordenen blev mødet indledt med et besøg fra Idræts- og 

Fritidssekretariatet (IFS), der orienterede om: 

- Sekretariatet: 
o 2,5 medarbejdere i sekretariatet. 

- Budgettet for 2023: 
o Greve Awards er blevet sparet væk 
o Tilskud til sommeraktiviteter bliver reduceret 
o Medlemstilskud er opretholdt 
o Aftenskoler og borgerhuse skal spare en del penge, hvilket 

medfører øget deltagerbetaling. 
o Talent- og elitestøtten er opretholdt  

- Fundraising: 
o Hjælp til mindre projekter ved at søge fonde 10-30.000 kr. 
o Har godt overblik over fonde, der i forvejen støtter projekter i 

Greve Kommune. 
o Kontaktinformationer til sekretariatet står på hjemmesiden 

aktivigreve.dk. Formanden for Tune IF skal cc’s på ansøgninger. 
- Sekretariatet var positiv over fremmødet til dagens Hovedudvalgs 

møde. Bedste fremmøde, som sekretariatet har mødt. 
- Deadline til Idrætspuljen er 31. oktober. Gå gerne i tidlig dialog med 

sekretariatet, så ansøgning kan blive kvalificeret. Søges via 



 

 

 
Tune IF & Tune Hallerne 

 

Hovedbestyrelsen 

 

 

 

Tune Idrætsforening   Tune Hallerne S/I 

Hovedformand: Pauli Christensen  Formand: Michael Olsen 

E-mail: pauli@tune-if.dk - www.tune-if.dk  E-Mail: michael@tunehallen.dk – www.tune-if.dk 

hjemmesiden Aktivigreve.dk. Der er en del ting, man skal være 
opmærksom på, for at ansøgningen bliver godkendt. 

- Idrætsrådet mødes hver anden måned og varetager idrættens område 
helt generelt. Fx facilitetsundersøgelser; betydning for idrætten ved 
byggerier; og nedrivning af skoler. Idrætsrådet vil gerne have bred 
repræsentation i underudvalg. 

- Tune IF og Tune Hallerne har ønsker om indendørs padelbaner (eller 
springcenter) i BRs gamle lagerlokaler. 

 

Referat fra ordinært møde: 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Tina (FU) blev valgt som ordstyrer. 
Dorthe (FU) blev valgt som referent. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

3. Meddelelser fra formænd Tune IF og Tune Hallerne 
- Budgettet: Ønsket om en 10-årig driftsaftale i stedet for en 4-årig – der 

var politisk lovet – faldt alligevel i budgettet for 2023. 
- Tillykke til Hedeboe Turneringen med endnu en velafholdt turnering. 
- Der har været en positiv dialog med DGI om sammenlægning af Tune 

IF og Tune Hallerne. De ser ingen hindringer. Vi er i videre dialog med 
kommunen, og det vil blive taget op ifbm. den nye selvforvaltningsaftale 
2023/24. 

- Pauli har været i Vejen og holde foredrag om vores arbejde. 
- Syddjurs Kommune har været på besøg i Tune og var meget imponeret 

over vores arbejde. 
- Der er overvejelser om en Blixen-klub i Tune IF (en kulturel klub). 
- Omkostninger til varme og el til hallerne er vokset eksorbitant. Der er 

dialog med kommunen. 
- Udfordring med cafeteriaets tilstand, der ikke er tidssvarende. Der 

foreligger en plan for udgifter. Der søges 2 mio. kr. fra kommunens 
renoveringspulje. 
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4. Hjemmeside 
- Hallens hjemmeside trænger til opdatering. 
- Conrads hjemmeside: Conrad ønsker at få sin hjemmeside opdateret. 

Er blevet lavet om, så det er blevet mere tilgængeligt. 
- Hovedhjemmesiden: Trænger til en opdatering pga. gamle nyheder. 
- Finn Søgaard fra Trim vil kigge på hjemmesiden med jævne mellemrum 

og pushe til afdelingsformændene, hvis den trænger til opdatering.  
- Bent kan hjælpe med at fjerne indhold fra hjemmesiden. 
- Input fra Louise (håndbold): Der er et ønske fra forældrene, om at 

afdelingerne skriver på hjemmesiden, hvordan man tilgår børnene 
(pædagogisk og fællesskab). Jeanette (gymnastik) oplyser, at 
gymnastik har lavet en udgave, som andre afdelinger kan blive 
inspireret af. Der opfordres til, at de enkelte afdelinger laver deres egen 
version. 

 
5. Sportscamp 
- Gymnastik havde 4-14 børn i ugen.  
- Ønsker om bedre struktur og tilrettelæggelse. 
- Der skal være voksne med, der kan inkludere nye børn bedre. 
- Opmærksomhed på at Greve Kommune fremadrettet ikke dækker 

underskud til arrangementet. 
- Idéen er god – og Tune IF kunne skyde nogle penge i det. 
- Gymnastik vil gerne være tovholder for næste års sportscamp. 

Gymnastik kommer med et oplæg. Man kan lade sig inspirere fra 
organiseringen i Idræt i Natten. 

 
6. Tune IF, jubilæum (20. juni 2024) 
- Fodbold er gået i gang med at planlægge egne events. 
- Idéer til jubilæet kan sendes til Pauli. 

 
7. Varmesituation 
- Der er behov for at ændre adfærd omkring brugen af energi, da 

udgifterne er eksorbitant høje. Der er tale om en ekstraordinær 
situation. 
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- Temperaturer er allerede blevet sænket i hallerne og på 
vandtemperaturen. Badeaktiviteterne er generelt steget. Overvejelser 
om at slukke for vandet. 

- Gassen og lyset i hallerne er de største udgiftsdrivere. 
- Solcelleanlægget tilhører Greve Kommune. Tune Hallerne har ikke 

nogen direkte økonomisk glæde af solcelleanlægget, og vi betaler 
særskilt for den strøm vi anvender. 

- Der er dialog med Karlslunde IF om samme udfordringer. Karlslunde 
reducerer vedligeholdsbudgettet væsentligt og overvejer at sætte 
kontingenter midlertidigt op. 

- Der er behov for idéer til at begrænse energiudgifterne – skriv til 
Michael (Hallens FU).  

o Input: Overvejelser om man kan skubbe flere aktiviteter sammen, 
så hallerne benyttes maksimalt samtidigt. 

o Input: Vandspare-trykknapper. 
o Input: Genforhandl aftalen med kommunen om solcelleanlægget. 
o Input: Mulighed for at sætte kontingentet ekstraordinært op for i 

år. 
o Som Danmarks Bedste Idrætsforening og Mest Fantastiske 

Fællesskab, så må vi også stå sammen i svære tider. 
 

8. Evt. 
- Louise (håndbold): Kan man selv købe vand til dommerbordsvagter? 

Den koster 28 kr. hos Conrad. Og så købe kaffen i cafeteriaet? Nogen 
betaler mere end andre. 
Af selvforvaltningsaftalen fremgår at Conrad har eneret til salg af 
forplejning i hallen. Michael og Pauli tager en dialog med Michael. 

- Gæster må ikke selv medbringe mad og drikkevarer i hallen. 
- Bridge har også udfordringer med at holde arrangementer i hallen ift. 

udgifter til mad og drikkevarer. 
- Henrik (cykelmotion) har ønsker til, hvordan opdatering af hjemmesiden 

kan ske mere smidigt. 
- Henrik (cykelmotion) vil gerne være sammen med Trim om nyt klubhus. 

Cykelmotion og Trim taler videre. 
- Discgolf er meget glade for at være kommet op til Tunehallen, hvor de 

kan træne indspil og putning. 


