
 

 

Tune Idrætsforening

 
  

Hovedgeneralforsamling den 8. maj 2017 
Formandsberetning 

 
 
Indledning: 
Dette er en lidt speciel beretning. Efter 30 år som formand og før det 15 år som leder i Badminton 
og FU, har jeg valgt at sige stop som formand for Tune IF. 
 
Når jeg ser tilbage har vi sammen nået rigtig mange af de mål, vi gennem vore visioner har sat os. 
 
De flotte mål, vi har sat os, har vi nået ved at løfte sammen, og trække i samme retning til gavn for 
medlemmer og Tuneborgere. 
 
Der kommer et par ord mere ved af slutningen af beretningen. 
 
Men først beretningen for 2016: 
Vi skal huske, at når vi tæller vore medlemmer, er det ikke et mål at være mange medlemmer. 
Mange medlemmer er et resultat af den indsats, vi alle har gjort. 
 
Medlemsudviklingen i 2016: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Forventet medlemmer 2017: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Driftsregnskab 2016: 

Hovedforeningen Udgifter Indtægter Resultat 2015 

Tilskud fra Greve Kommune    935.866,47   523.560 

Tilskud udbetalt til afdelingerne  935.866,47     -523.560 

Driftstilskud fra afdelingerne   286.520,00   289.055 

Kontingenter   0,00   159 

Gaver og andre indtægter      13.063,39   10.973 

Renteindtægter   5.143,39   5.457 

Indtægter i alt 935.866,47 1.240.593,25 304.726,78 305.644 

          

Idrætsfest 21.582,68     20.663 

Generalforsamling 6.401,00     4.894 

Møder/kursus 30.408,00     28.029 

Kontingenter 13.500,00     13.500 

Admin., tlf., internet m.v. 8.969,32     10.503 

Gaver & pokaler 6.316,75     6.177 

Forsikring 15.890,43     17.488 

EDB  15.413,01     4.038 

Udvalg v/flygtninge       3.689 

Andre arrangementer 5.000,00       

Sekretærudg. excl. Klub-Nyt 22.710,62     36.428 

Omkostninger i alt 146.191,81   146.191,81 145.409 

Resultat  excl.K-N og udvalg     158.534,97 160.235 

Klub-Nyt 62.809,96 64.300,00 1.490,04 -117.886 

Hjemmeside 5.979,98 1.212,75 -4.767,23 -69.653 

Resultat HF excl. udvalg     155.257,78 -27.304 

    

Center for Bedre Livskvalitet 1.403.982,00 1.607.074,00 128.092,00 248.044 

Hensættelse nyanskaffelser     75.000,00 -75.000 

Karate 19.397,00 22404 3.007,00 4.566 

Bridge 7.636,00 13.339,00 5.703,00 -1.379 

Undervisningsprojekter 93.999,90 94.000,00 0,10 1 

Netcafe - undervisning 1.989,02   -1.989,02 -1.442 

Tunehal 3 304.575,96 327.133,00 22.557,04 90.465 

Tunehal 3 - hensæt. af oversk.       -22.557,04 -90.465 

Hovedforeningens resultat     365.070,86 147.486 

Afdelingerne 

Badmintonafd. 262.411,00 294.093,00 31.682,00 -5.671 

Billardafd. 22.239,00 14.025,00 -8.214,00 1.781 

Fodboldafd. 1.001.035,00 1.006.449,00 5.414,00 79.795 

Gymnastikafd. 488.861,00 508.690,00 19.829,00 -37.574 

Håndboldafd. 566.498,00 488.955,00 -77.543,00 163.745 

Petanqueafd. 28.726,00 34.739,00 6.013,00 -11.808 

Svømmeafd. 1.345.091,00 1.357.428,00 12.337,00 135.919 



Tennisafd. 93.849,00 133.756,00 39.907,00 17.394 

Trimafd. 70.203,00 83.902,00 13.699,00 564 

Afdelingernes resultat 3.878.913,00 3.922.037,00 43.124,00 344.145 

 Tune I F's resultat     408.194,86 491.631 

 Tune IF Status pr. 31. december 2016 

 
Aktiver Passiver 2015 

Kassebeholdninger   205,36   205 

Bankkonti HF   824.165,84   691.700 

Bankkonto  Klub-Nyt   31.482,68   19.358 

Bankkonto Netcafe   48.449,58   49.008 

Bankkonti Motionscenter   2.143.137,00   2.208.598 

Bankkonto Karate   61.848,66   58.841 

Bankkonto Bridge   11.532,00   5.699 

Likvide midler i alt   3.120.821,12   3.033.409 

Afdelingernes formue 

Badmintonafd   381.974,07   350.292 

Billardafd.   1.756,00   9.970 

Bordtennisafd.   52.150,28   52.150 

Fodboldafd.   248.392,00   242.978 

Gymnastikafd.   235.093,87   215.265 

Håndboldafd.   395.742,52   473.286 

Petanqueafd.   12.655,52   6.642 

Svømmeafd.   670.582,07   658.245 

Tennisafd.   197.938,09   158.031 

Trimafd.   54.947,73   41.249 

I alt   2.251.232,15   2.208.108 

Indskud i Hal 1   275.000,00   275.000 

Indskud i Hal 2    380.000,00   380.000 

Indskud i Tune Lokal TV   0,00   1 

Tilgode/gæld hos afdelinger og 
udvalg   -5.551,22   -9.385 

Mellemregning Tune-Hallerne            -6.988,96   0 

Debitorer CBL    181.420,00   117.139 

Andre aktiver   11.384,38   4.339 

Aktiver i alt 2015       6.008.611 

Forudbetalt kontingent CBL, Netcafé 
og Bridge     414.572,17 -539.339 

A-Skat/AMBI/ATP/feriepenge.     134.090,14 -164.138 

Hensættelse Tunehal 3     314.134,11 -291.577 

Skyldige omk. Skoleprojekt, CBL og 
Bridge         51.769,20 -54.000 

Hensat vedr. Bordtennisafd     52.150,80 -52.151 



Deponeret af Støtteforeningen TRKK     15.468,16 -15.468 

Hensat CBL     0,00 -75.000 

Hensat fra jubilæumsgaver til 
ungdomsaktiviteter     27.800,00 -27.800 

Tune I F's formue 31.12.         

Formue 1.1. 4.789.138,03     4.297.507 

Resultat  408.194,86   5.197.332,89 -491.631 

Passiver i alt 2015       6.008.611 

Balance i alt   6.207.317,47 6.207.317,47   

      Tune, den xx.03.2017 

 

 
 
Forsikringer: 
Vi har sammen med Tryg været gennem vore forsikringer og fået dem tilpasset den aktuelle 
situation. Tryg har opjusteret dækningen, da alle 3 huse er i flot vedligeholdelsesstand. 
 
Skat og kr. 5.600,- til frivillige ledere og instruktører: 
Vi har længe været af den opfattelse, at reglerne for skattefri godtgørelse ikke var rigtige, set i 
forhold til flerstrengede foreninger i Danmark.  
Vor hovedrevisor og jeg kørte sagen så langt, at vi var i Landsskatteretten og tabte. 
Det betyder, at frivillige ledere og instruktører kun kan modtage skattefrit tilskud en gang. 
 
Idræts- og Sundhedshuset: 
Da den kommunale tandpleje flyttede fra Tune Skole, efterlyste borgmesteren gennem aviserne 
ideer til ny anvendelse af huset. 
 

Jeg lagde omgående billet ind, Tune IF havde behov for huset til Trim og Bridge. 
Efter en lang dialog og politisk massage, blev vi enige med Greve Kommune om, at vi kunne få 
halvdelen af huset. 
 

Vi havde forventet selv at skulle stå for istandsættelse og havde forventet, at skulle bruge nogle 
hundred tusinde kr. 
 

Vi blev enige med kommunen om, at kommunen stod for istandsættelsen. 
 

Vi har naturligvis en selvforvaltningsaftale. 
 

Lørdag den 6. februar 2016 holdt Hovedforeningen, Bridge og Trim reception for at markere 
ibrugtagningen af vort nye klubhus. 

 

Vi havde forventet 70 deltagere, men blev meget positivt overrasket med over 200 deltagere. 
 

Vi havde den glæde, at vor borgmester Pernille Beckmann deltog. 
 

Der var gaver fra Tune Brugsforening, Lions Club og CBL, og der skal lyde en stor tak. Vi lover, at 
pengene bliver anvendt fornuftigt. 
 



 
KLUBnyt og Tune Posten:  
Fra 1. januar 2016 kom Klub-Nyt ikke mere som trykt blad, men på Tune IF’s nye hjemmeside. Vi 
kunne over året konstatere et begrænset læsertal, også selv om vi sendte mail ud, at nu var det nye 
Klub-Nyt på hjemmesiden. Vi indgik derfor en aftale med Tune Posten om, at Tune IF kunne have 
et indlæg i avisen til at tage ud. Tune IF’s Klub-Nyt i Tune Posten er gratis. 
Vi har rigtig mange positive tilbagemeldinger, for det var en god ide og nu får de læst Klub-Nyt. En 
stor tak til Dan Bjerring og Tune Posten, også en stor tak til Anne Kaas Andersen for samling og 
koordinering af vore indlæg. 
 

Det trykte KLUBnyt er udkommet i 52 år som selvstændigt blad. 
Det er vigtig at huske, at KLUBnyt består og nu kommer ud med Tune Posten. 
 
Hedeland: 
Det er med stor interesse, at jeg læser, at Greve og de andre kommuner, der er med i projektet 
”Hedeland arbejder med nye visioner” uden at inddrage de mange foreninger, der bruger Hedeland. 

 

Visionen er fremkommet i et tværgående administrativt samarbejde mellem de tre interessent-
kommuner, I/S Hedelands sekretariat og ekstern konsulent-virksomhed, Planværkstedet. 

  
Som en af de store brugere, var jeg nødt til at gå ind i sagen og sikre, at Tune IF’s interesser blev 
varetaget. 

 

Efter en lang samtale med Liselott Blixt, formand for Hedeland, kom der et møde med Hedelands 
direktør. 

 

Det endte med, at brugerne blev indkaldt til stormøde for at tale om de fremtidige visioner for 
Hedeland. Fra Tune IF deltog vor Trimafdeling. 
 
Tune Ungdomscenter: 
Vi har gennem lang tid (6-8 år) set på, om vi skulle gå ind i et samarbejde med Greve Kommune 
om driften af Tune Ungdomscenter.  

Vor holdning har været, at Tune IF samler næsten 2.300 børn og unge og at vi også skulle gøre en 
indsats for dem, der ikke ønskede at dyrke Idræt. Dette har ikke været ønsket af kommunen. 

Så kom der en ændring, klubberne er kommet under ungdomsskoleloven. 

Vi havde etableret et aktivt samarbejde med politikere og forvaltning og var i gang med at få en 
plan etableret. 

Vi har behandlet sagen flere gange i forretningsudvalget og vi havde et oplæg klar. 

Men med den ændring, der var på vej i foreningens ledelse, måtte vi konstatere, at den 
ledelsesindsats, der skulle gøres, ville belaste så kraftigt, at det kunne gå ud over ledelsen af 
Tune IF. 

Lions Camp: 
Tune IF har igen i år modtaget den flotte henvendelse fra Lions Club om Camp 2017.  
Lions inviterer 2 af vore unge til at deltage i Lions Camp sammen med andre unge fra hele verden. 
En meget flot tradition, som giver de unge muligheder for bedre at forstå Verden. 
Alle Tune IF’s afdelinger kan indstille unge mellem 17 og 21 år.  

 
Idræt i Natten: 
Tune IF holdt endnu engang arrangementet Idræt i Natten i Tune Hallerne. 
I år fredag den 9. september 2016, med start kl. 17.00.  



 
Fra kl. 17.30 er det muligt at komme ind og prøve alle de forskellige sportsaktiviteter, som Tune IF 
tilbyder. 
 

I år omfatter dette bl.a. Fodbold, Håndbold, Gymnastik, Karate, Tennis, Badminton, Ridning og 
Bordtennis. 
 

Vi håber, at så mange som muligt kommer forbi, og får en hyggelig aften med kammerater og 
forældre. En god start kunne være med aftensmad i Hallens Cafeteria. 
Igen i år er vi glade for, at arrangementet kan afholdes med hjælp fra vores gode sponsorer Lions 
Club, Super Brugsen, Profiltryk, Mad med Mere og Tune-Hallens Cafeteria. 
 
Samarbejde med Tune Skole: (Skoleåret 2016-2017) 
Samarbejdet med Tune Skole og Tune IF om kombinationen af skole undervisning og idræt blev 
fortsat i det forgangne år.  
 

Ordningen er efterhånden blevet en naturlig del af Tune IF, Tune Skole og Tune.  
Over 40 frivillige har været involveret i de forskellige aktiviteter i Tune-Hallerne mandag og fredag 
fra efterårsferien til påske, til glæde og gavn for de omkring 130 elever fra 2. og 3. klasserne på 
Tune Skole. 
 

Igen i år har Gymnastik, Fodbold, Håndbold, Badminton, Tennis og CBL bidraget med instruktører. 
Flere end tidligere har hjulpet til i Lektiecafeen. Mange elever har fået en fantastisk hjælp med lek-
tier m.m. 
 

Projektet har stor bevågenhed – både politisk og forvaltningsmæssigt, og det har været rart og op-
muntrende at høre de mange rosende ord, der er kommet til de frivillige herfra. 
Samarbejdet med Tune Skole har fungeret flot, hvad specielt Lektiecafeen har nydt godt af i den 
forløbne periode. 
 

Børn er jo ikke ens. Derfor er det dejligt at se, at det alligevel kan lade sig gøre at være sammen på 
tværs af generationer. 
Børnene glæder sig allerede til næste sæson. Tak til alle frivillige, der har deltaget. Det har været en 
fornøjelse. 
Vi starter friske og veludhvilede til efteråret. 
 

Stafet for Livet 2016: 
I 2016 blev dette arrangement støttet af hele Tune IF både økonomisk og med markedsføring. 
 

Vi nåede op på 95 deltagere og nåede vort mål om at indsamle over 25.000 kr. og gå/løbe 2.500 
omgange á 615 meter, så alle sponsorkronerne kom i hus. 
Vi klarede 2516 omgange, hvilket svarede til 1547 km. 
Vi havde stor hjælp fra Trims løbere, som dels sørgede for, at vi havde en deltager på banen hele 
tiden, og dels præsterede de rigtig mange omgange.  
 

Også det økonomiske mål blev overskredet, idet vi kommer op i underkanten af de 30.000,- kroner. 
Udover deltagernes bidrag, siger vi tak til alle, der støttede os ved at købe lysposer, og ikke mindst 
tak til vore sponsorer: 
CG Jensen havde sponseret 100 supre lækre holdtrøjer. Med den flotte orange farve kunne man 
hurtigt spotte deltagerne fra Tune. 
 

Vore rundesponsorer Mosgaard Flytteforretning ApS, B&S Tune, Cut & Color, Tune Auto ApS, 
Mainz VVS, EDC Tune og DNP Denmark A/S belønnede de aktives indsats med et beløb pr. runde. 



SuperBrugsen Tune, Tune Slagteren/Mad med Mere, Tune Tekstil Tryk I/S, De 3 små Grise, 
Centerbageren Tune, TunePosten sørgede for fysisk forplejning til holdet og andre praktiske ting. 
 
TJ Fullservice stillede op med to ponyer, hvilket var meget populært blandt de yngste på pladsen, 
medens Kalles Kaffe solgte dejlig kaffe fra vores plads. Begge aktiviteter gav et pænt bidrag til 
indsamlingen. 
 

Flygtningeudvalget 2016-2017: 
Udvalget har løbende i 2016-2017 afholdt møder efter behov. 
Der er følgende grupper: 
 

Den sociale gruppe: 
Der er afholdt middage på Tune Skole samt private sammenkomster. Deltaget i Tune Festen, både til 
Sankt Hans, Fodbold og Cykelløb. 
 

Danskgruppen: 
Undervisning på Tune skole mandag og onsdag. 
Speciel undervisning på 3 personer, som læser på VUC. 
 

Gruppen, som kigger på omgivelserne: 
Her har vi haft store udfordringer med det manglende samarbejde med Greve Kommune. 
Efter mange mails etc. lykkedes det at få rettet op på noget, men desværre blev vi ikke inddraget. 
 
Diverse: 
Efterhånden som tiden er gået, er det tyndet ud i vor gruppe, hvilket er normalt. Vi har nu et 
deltagerantal på ca. 25. personer. 
 
Vore beboere har løbende udfordringer med at forstå breve fra kommunen og lignende, hvorfor der også 
bruges tid på kontakt til kommunen for at løse problemerne. 
 
I kraft af vort lokale kendskab har vi skabt kontakter til både børnehave og private firmaer, så de kan 
komme i jobpraktik. 
Det er lykkedes Britta Frederiksen at få en god kontakt ang. jobpraktik i Greve Kommune. 
 
Vi har stadig kontakt til en af vore flygtninge, som er flyttet ned i Elkærparken efter at familien er 
kommet herop. 
 
Det er unge mennesker, som gerne vil ud og arbejde, tjene til livets ophold og ikke ligge os til last. 
 
Billard og billardlokale og computere til kursus: 
Vi har foretaget en større depotoprydning, hvilket betyder at Billard har fået et mindre klublokale. 
 
EDB Kursus er stoppet: 
Vi har gennem mange år arbejdet med undervisning af primært unge i anvendelse af computere. Vi 
har i 2016 måtte konstatere, at der ikke kom tilmeldinger. Markedet er mættet, og vor opgave er 
fuldført. 
 

Vore computere er fordelt mellem de afdelinger, der har søgt. 
 
Trim og Tune Cykle Motion (TCM): 
TCM har nu i adskillige år været en aktivitet i vor Trimafdeling med mere end 50 aktive 
medlemmer. 
 



TCM har ønsket at blive et selvstændigt udvalg med reference til Hovedbestyrelsen, i det daglige til 
FU. - TCMs ønske er godkendt af FU og HB og sat i gang. 
 

Trim og TCM har i samarbejde gennemført ændringen. 
 
Bridge: 
Det har været et godt år for Tune IF Bridge. 
Året 2016 startede i februar med indvielse af nye lokaler her i Sundheds- og Idrætshuset. 
Lokaler, som Trim og Bridge skulle flytte over i. Der var stort fremmøde ved indvielsesfestlig-
heden, hvor bl.a. Greves borgmester og formanden for Tune IF var til stede. 
Formændene for Trim og Bridge holdt tale. Lions Club, Super Brugsen, Tune Idrætsforening og 
Nordea donerede et pænt pengebeløb, som skulle bruges til dækning af de udgifter, der var 
forbundet med indflytningen. 
Afslutningsfesten i april kunne således for første gang afholdes i de nye lokaler, hvilket gjorde 
tingene meget nemmere. 
Den sidste onsdag i august blev der, traditionen tro, afholdt ”Åbent Hus” arrangement. Vi kunne 
efterfølgende igen byde nye medlemmer velkommen – både på vores turneringshold og på begyn-
derholdet. 
 

Vi er nu 41 medlemmer. 
31 om onsdagen på vort turneringshold, og 10 om mandagen på holdet for begyndere og let øvede. 
Turneringsholdet spiller nu ved 7, enkelte gange ved 8 og 6 borde. Ved spil over 6 borde benyttes 
Mitchel systemet. 
Som noget nyt har vi efter sommerferien startet med ”Bridgeskolen”. Det kunne lade sig gøre, fordi 
en meget dygtig spiller, Thea Lauridsen, gerne ville undervise os. 
Der undervises en gang om måneden lørdag eller søndag fra kl. 10.00 til ca. 15.00. 
 

I december holdt vi juleafslutning. En dejlig afslutning, og det er mit indtryk, at alle hyggede sig og 
havde det rigtigt festligt. 
 

Der er indsendt ansøgning til Greve Kommune om bridgemate til kr. 23.000,-. Svar forventes at 
foreligge omkring 1. april. 
Enkelte medlemmer ønskede en specifikation på udgiften til bridgemate. De 23.000,- kr. dækkede 
udgift til bridgemate til 9 borde samt til en computer og printer. 
 

Ebba fremlagde årsregnskabet for 2016. Det ikke brugte beløb fra donation ved indvielsesfesten 
blev delt ligeligt mellem Trim og Bridge. Som udgift til Hovedforeningen skal vi betale kr. 65,- pr. 
medlem. 
Vi skal betale et fast beløb i forbindelse med Idrætsforeningens afholdelse af Idrætsfesten, uanset 
om der er nogle fra bestyrelsen, der deltager. 
Ebba orienterede om arbejdet i Husudvalget. 
Greve Kommune var søgt om hjælp til nyanskaffelser på kr. 11.000,-. Man bevilgede hele beløbet. 
 

Vi er et udvalg med en bestyrelse, der er på valg hvert år. 
Næstformand Leif Harbo ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, og Mogens Brønnum vil også helst 
udtræde. 
 
Børneattester er afleveret pr. 30. september: 
Lotte Jensen har overtaget arbejdet med Børneattester. Alle ledere og trænere har afleveret en 
Børneattest. Ingen bemærkninger. Aflevering af Børneattester er et lovkrav og en forudsætning for 
at have kommunale lokaler. 

 
Imageudvalget: 
Udvalget arbejder hårdt på at få en ny flot brochure med beskrivelse af vore aktiviteter klar til 
udsendelse i august måned, oplægget er rigtig flot. 
 



Møde med Kultur- og Fritidsudvalget: 
Normalt mødes FU med Kulturelt Udvalg en gang om året. I 2016 blev det den 4. oktober. 
 
 
Forhindrer kommunerne idrættens udvikling, eller er det idrætten selv? 
Breddeidrætten drives af tusindvis af frivillige ledere og instruktører, der alle brænder for deres 
aktivitet og den forening, hvor de er aktive. 
De samarbejder gerne og udveksler erfaringer med ledere og instruktører fra andre foreninger med 
samme holdninger og værdier. 
 

Vi har i Danmark en Folkeoplysningslov, der giver muligheder og begræns-ninger, og er vedtaget af 
Folketinget. I forarbejdet har ledelsen af idrættens landsorganisationer været med. 
 
Vi har i Danmark lavet kommunegrænser og kommunale regler, der støtter foreninger og 
samarbejder inden for de snævre kommune grænser. 
 
Idrætsfesten 2017: 
Igen en stor flot fest med 320 deltagere, tak til udvalget for en stor indsats. 
Det er festen, vi taler om i landsbyen. 
 

Ved Idrætsfesten overrækkes en række pokaler: 
 

a. Dagbladets Idrætslederpris: 
 
Kim Munkholm fra Håndbold er modtager. Kim har været en del af diverse 
trænerteams i Tune IF Håndbold igennem en årrække. Han har været en vigtig del af 
trænerteamet for de ældre ungdoms-årgange - typisk med fokus på målmændene, der 
ofte bliver lidt tilsidesat i den daglige træning, og samtidig er han et stort aktiv for 
holdene. Vi vil gerne hædre Kims indsats igennem en lang årrække. 

 
b. Årets Kammerat (Tune Pensionistforeningens pokal): 
 
Morten Olsen fra Fodbold modtager Årets Kammerat 2017. 
Morten har igennem en lang årrække været samlingspunkt for klubbens 1. hold, hvor 
han har fungeret som holdleder med skiftende trænere.   
Morten er altid glad og imødekommende og meget engageret i alt, hvad han deltager i. 
Morten sørger altid for, at der er godt humør i omklædningsrummet og at alle har det 
sjovt med at komme til fodbold.  
 

Morten har endvidere været medlem af bestyrelsen og er altid villig til at give en hånd 
med til vores forskellige arrangementer.  
  
c. Nordea Fonden - Det gode liv. Instruktør/træner pris: 
 
Dorthe Tine Petersen fra Håndbold modtager d Instruktør/træner pris. Dorthe er 
træner vores U9/U10-hold. Dorthe har været med hos mikroerne i nogle år og har nu 
påtaget sig rollen som træner for de lidt større U9/U10-spillere. Her har vi oplevet stor 
fremgang, ikke mindst på grund af det meget engagerede trænerteam med Dorthe i 
spidsen.  
Dorthe er samtidig selv aktiv på Old Girls-holdet. Hun har altid smil på og smitter med 
sit engagement til stor glæde for klubben. 
 
d. Nordea Fonden - Det gode liv. Lederpris: 
 



Jesper Korsgaard fra Fodbold modtager Nordeas idrætslederpris. 
 

Jesper har været medlem af Fodboldafdelingen, lige siden han selv startede som ung 
knægt til fodbold og er stadig aktiv på vores senior 2. og 3. hold. 
Jesper har igennem en årrække fungeret som holdleder for klubbens 2. hold. Han er 
meget vellidt og holdets naturlige samlingspunkt.  
De seneste sæsoner har Jesper endvidere været ansvarlig for vores 3. hold, hvor  
han har taget sig rigtig godt af vores nye flygtningevenner. Det er i høj grad hans  
store fortjeneste, at de er blevet velintegreret i Fodboldafdelingen.  
 

Udover hans virke som afholdt leder, deltager han altid aktivt i fodboldafdelingens 
mange arrangementer og praktiske gøremål.  
Jespers store engagement og gode humør smitter af på alle i og omkring Tune IF.  
 
Nye priser: 
 
Ny frivillig Ildsjæl i Tune IF: 
 
Claus Prehn Nielsen fra Håndbold er modtager af Ny frivillig Ildsjæl i Tune IF. 
Claus har i den grad gjort en forskel for Tune IF Håndbold ved hans indsats i vores 
sponsorudvalg, hvor han ikke bare har skaffet en masse nye sponsorer, men også 
introduceret nye tiltag med sponsor-arrangementer og sammen med Spar Nord 
arrangeret et "Tak for hjælpen"-arrangement for alle frivillige i Hedebo-turneringen. 
Claus er en ægte ildsjæl, der har gjort en forskel. 
 
Ung Ildsjæl pris 2017: 
 
Mikkel Kepp Hvid og Frederik Jensen modtager Ung Ildsjæl i Tune IF. Det er 
naturligt for os, at indstille Mikkel og Frederik sammen til prisen. 
 

Frederik og Mikkel har overtaget træneransvaret for vores drenge i årgang 06. Med deres 
store engagement og gode humør har de på rekordtid fået stor gejst i drengene. Spillerne 
glæder sig hver gang, de skal til kamp og træning.  
 

Selvom både Frederik og Mikkel stadig spiller fodbold på vores talentfulde U19 hold, er 
de altid mødestabile og deltager ved hver træning og kamp.  
 

Udover deres store arbejde med årgangen, er de begge dommere i klubben, hvor de 
weekend efter weekend dømmer mange af vores hjemmekampe for de forskellige hold i 
hele afdelingen.  
 
Samtidig er Frederik og Mikkel altid de første, der melder sig, når der er brug for hænder 
med forskellige arrangementer.   
 

Frederik og Mikkel er rigtig gode rollemodeller for vores mange ungdomsspillere.  
 

Tune IF ønsker alle til lykke og siger tak for indsatsen. 
 

Forskelligt: 
 

Inge Raagaard - 40 års jubilæum: 
 

Inge har været sekretær i Tune IF i mere end 40, Inge har skrevet masser af referater, Klub-Nyt og 
holdt formanden til ilden. 
Vi holdt en lille højtidelig på en vandretur, hvor Inge fik en tak for indsatsen og en hilsen fra Tune 
IF. 



 
Selvforvaltningsaftaler: 
Tune IF har via Tune Hallen selvforvaltningsaftale for hal 1 og 2, hvor Tune IF er medejere. 
 

Tune-Hal 3 er en kommunal hal, Tune IF har en selvforvaltningsaftale. 
 

I Trim- og Bridgehuset har Tune IF en selvforvaltnings aftale.  
 

Tune Stadion administreres af Tune-Hallen. 
 
Idrætsrådet i Greve Kommune: 
Finn Hansen og jeg har været medlemmer, og vi har begge ønsket at trække os ved Tune IF’s 
generalforsamling.  
 

Arbejdet har hele vejen været præget af, hvad Greve IF og Karlslunde IF har ønsket. 
 

Der er etableret et sekretariat for at hjælpe de mindre foreninger. 
 

Uddeling af penge fra Idrætspuljerne forår 2017 har på det nærmeste været en katastrofe, som har 
sin egen historie. 
 

For at etablere samarbejde, skal der være tillid mellem parterne, der kan se samme mål. 
 
Udvalg: 
Center for Bedre Livskvalitet (CBL): 
CBL holdt medlemsmøde d. 6. april 2017. Center for Bedre Livskvalitet er et udvalg under 

Hovedforeningen med en udvalgsledelse.   

Information om 2016: 
Tune IF medlemmer 2016 total 
                   CBL: 
     Mand: Kvinde: 
0-12 år       21       3 
13-18 år       90     31 
19-24 år       46     21 
25-59 år     193   293 
60 år og derover    135   223 
Samlet antal fordelt på køn   485   571 
Samlet antal medlemmer     1056 
Ledere/instruktører 0-24 år:          5 
Ledere/instruktører 0-24 år:        48 
 
Regnskab 2016: 
Flex kontingent - kontingent ændringer. 
Væsentlige EDB ændringer - vi har set på flere andre systemer. 
 

Ny Hjemmeside. 
KLUBnyt på Hjemmesiden. 
FaceBook. 
Velkomst folder. 
3 måneder gratis for nye borgere. 
 

Kvalitet for medlemmer - uddannelse af instruktører. 
 

Reparation af spinningcykler. 
Træningsmaskine Fitness ca. 20 tkr. 
Maskinkøb forslag Laila ca. 20 tkr. 



 

Videoovervågning. 
Stolelift. 
 

Tina Greve Mathisen 
Thomas Nielsen 
 

Maskinuheld fitnessmaskine. 
Arbejdspladsvurdering. 
 
En stor ekstra indsats: 
 
Visiteret Motion: Marianne Henriksen og Knud Alfast Henriksen. 
Anne Kaas Andersen - Birthe Skovgård og Jo Brandt-Olsen. 
 

Chefinstruktør Laila Agdenstein, en meget dygtig instruktør. 
 

Tune skole ADHD Børn 10 tkr. 
 

Greve Kommune Visiteret Motion og ældre træning. 450 tkr. 
 
Body - Combat.  
Knæhold, 18 tkr. 2016, 34 tkr. 2017. 
 

Oplæg til indretning, udarbejdet af Pia Henriksen og Lasse Wæver. 
  
Besøg motionscentre. 
Borup - Herlev - Jyllinge 
 
Vision 2017: 

 
1. Vi planlægger at udarbejde en Sundhedsplan for Tune, sammen med forvaltningen for 

Social og Sundhed, som er meget positive for at deltage. 
 

2. Vi igangsætter og fokuserer på aktiviteter, der giver bedre livskvalitet. 
 

3. Vi vil fokusere på forebyggelse sammen med Greve Kommunes forvaltning. Det er aftalt at 
spille ud med et oplæg omkring Diabetes og Stress, som vi vil arbejde med sammen. 

 
4. Vi vil være et socialt fællesskab og samlingspunkt i Tune. 

 

5. Alle CBL aktiviteter gennemføres med motiverede og veluddannede instruktører.  
 

6. Vi vil gennemføre aktiv information, hvor vi ser på livskvalitet fra mange sider. 
 

7. Vi vil gennem udbygning af vore lokaler i takt med behov for at sikre de bedste muligheder 
for vore aktiviteter. 

 

8. Vi vil være et moderne Center med de rigtige maskiner og hjælpemidler. 
 

9. Vi vil igangsætte 3 til 4 nye aktiviteter om året (fuld fart). 
 

Gennemgået og godkendt på CBL møde den 16. januar 2017 

 

 
 
 



 
Følgende har besluttet at stoppe ved generalforsamlingen 2017: 
 
Hovedformand: Sven Edelmann ønsker ikke genvalg 
  
FU-medlem: Villy Jensen ønsker ikke genvalg 
  
FU-suppleant: Lene Odgaard ønsker ikke genvalg 
    
Hovedrevisor: Jørgen Ypkendanz    ønsker ikke genvalg 
    
Sekretær :                           Inge Raagaard                     stopper ved generalforsamlingen 
 
CBL: Lillian Loftager stopper som kasserer 1. juli 2017  
 
CBL:                            Fritz Jüngling  stopper ved generalforsamlingen 
 
Fremtiden: 
 
I år skal jeg ikke pege på, hvad der skal være mål for de kommende år, men i stedet give et par gode 
råd for den tid, der kommer. 
 
Det er tiden nu, at der bliver samlet op på Tune IF’s Visioner, og at der bliver arbejdet med 
uddannelse af ledere. 
 
En fast kurs er nødvendig, med en slingrekurs går tingene i stykker. 
 
I forhold til omverdenen går Tune IF i takt, dialog har vi internt. 
 

 
Med venlig hilsen 

 

Sven Edelmann 


