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Hovedgeneralforsamling den 8. maj 2018.    

 

Formandsberetning: 

 
Nøjagtig et år er gået siden sidste Hovedgeneralforsamling. Et år med travlhed i forretningsudvalg, 
hovedbestyrelse og alle afdelinger/ udvalg. 
 
Indledningsvis skal lyde en stor tak til alle i og omkring Tune IF for den store, frivillige, ulønnede 
indsats der ydes dag efter dag, uge efter uge, ja år efter år. 
 
I en tid hvor egoismen vinder frem mange steder, er det en glæde at være formand for en 
forening, der stadig er funderet i det frivillige arbejde. 
 
Medlemsudvikling: 

 

Med et antal medlemskaber på 4555, hertil kommer ca. 50 passive medlemmer, de findes også,   
for året der gik, kan Tune IF notere en fremgang i forhold til sidste år. 
 
En fremgang der selvfølgelig kan have flere årsager:  befolkningsgrundlag,  flere der dyrker 
idræt…., men det kan jo også være det miljø, der er i Tune IF, der gør vores forening til det 
samlende sted i Tune. 
 
En forening hvor dialog og samarbejde både indadtil og udadtil er kendetegnende for det daglige 
virke. 
 
Vi kan i hvert fald godt tillade os at glæde os over de ca. 4600 medlemsskaber, hvoraf ca. 2500 er 
under 25 år. 
 
Med medlemmer følger også indtægter. Dorthe vil senere komme ind på det, men 
Hovedforeningen kommer ud med et positivt resultat på kr. 192000 og Tune IF med kr. 266000. 
 
Greve Kommune: 

 

Vi lever, bor, i en kommune hvor idrætten har en høj prioritet. Tune IF og Tune Skole har med 
midler fra Greve Kommune et rigtig godt samarbejde til gavn for mange elever på skolen. 
 
Det rækker fra en fodboldlinie i valgfag, springgymnastik i afgangsklasserne til  ” Faglig fordybelse 
og motion” for 2. og 3. klasserne. 
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I forbindelse med budgettet for 2018 blev der afsat midler til etablering af en Multibane ved Tune 
Hallerne. I den forbindelse er det værd at takke Kommunalbestyrelsen med Per Lund Sørensen i 
spidsen for opbakningen til projektet, der gerne skulle kunne tages i anvendelse til sommer. 
 
Tune Hallerne og Tune IF har sammen fundet en løsning, der ikke alene tilgodeser Tune IF men 
hele Tune og er også med i finansieringen, som aftalt med Greve Kommune. 
 
Tune Skole: 

 

Der er nu gået 3 år med projektet : ” Faglig fordybelse og motion ”. Flere end 40 frivillige er med i 
projektet, der ikke alene tilgodeser det idrætslige, men hvor lektiecafeen er en fast bestanddel. 
 
Projektet løber fra uge 43 til slutningen af marts måned, hvor flere af eleverne starter i Tune 
Ungdomscenter. 
 
Instruktører fra Fodbold, Håndbold, Badminton, Tennis og CBL har bidraget på det sportslige 
område, og der er altid fyldt med hjælpere i Lektiecafeen med engagerede voksne hjælpere. 
 
Som de andre år er det 2.- og 3. klasserne fra Tune Skole, der deltager henholdsvis mandag og 
fredag. 
 
Vi har haft skolechefen på besøg, og der blev uddelt megen ros til indholdet af projektet. Ikke 
alene indholdet men også det, at generationer mødes på tværs. 
 
Projektet støttes af Greve Kommune, og der arbejdes på, at det fast kommer med i de kommende 
budgetter, således at der ikke hvert år skal søges om midler til gennemførelse. 
 
Der er kun positive tilbagemeldinger. 
 
Samarbejdet med Tune Skole omfatter desuden også aftaler med Fodboldafdelingen om valgfag i 
Fodbold, der kan føre til en minitræneruddannelse til gavn for Fodboldafdelingen på længere sigt. 
 
Gymnastikafdelingen har en aftale om instruktørhjælp til springgymnastik for afgangsklasserne, 
der således står bedre rustet til den afsluttende eksamen. 
 
Tunegrupperne, klasser på Tune Skole for børn med særlige behov, har en aftale med CBL.  
 
I det kommende skoleår tages der hul på et nyt samarbejde med Tennisafdelingen og skolen. 
 
Der vil således blive oprettet et nyt valgfag, således at elverne vil blive tilbudt tennis  for-  og 
efterår efterfulgt af basketball  i vinterperioden. 
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Således tilgodeses mange forskellige børn på Tune Skole i et godt og frugtbart samarbejde Tune 
Skole og Tune IF imellem. 
 
Tune Ungdoms Center ( TUC): 

 

Det blev også året, hvor et samarbejde med TUC tog sin begyndelse. Flere positive møder med den 
nye leder, Jeppe Madsen, resulterede i en samarbejdsaftale med flg. Indhold: 
 
Det gode børneliv 
Trivsel for børn i og omkring Tune 
Inklusion af børn i og omkring Tune 
Parathed til foreningslivet 
Fastholdelse i foreningslivet 
Opsamling af børn fra målgruppen når de forlader foreningstilbud 
Samarbejde om oprettelse og afvikling af foreningstilbud for sårbare børn 
Samarbejde omkring tilgængelige faciliteter 
 
Samarbejdet foregår i en fælles forståelse for de udfordringer, der kan være for unge i dag og har 
foreløbig resulteret i oprettelsen af eSport i Tune. 
 
 TUC stiller lokaler og computere til rådighed, og Tune IF har skaffet ” tovholder” og ” coach ” på 
projektet.  
 
Vi glæder os til det fortsatte samarbejde. 
 
 

 

Stafet for livet: 

 

Det er nu 4 år siden ” Stafet for livet ” startede gennem Tune Trim. Det er således blevet en årlig 
tilbagevendende begivenhed, hvor vi deltager sammen med Greves øvrige foreninger. 
 
I 2017 deltog Tune IF med ca. 85 løbere/ gængere og var dermed det 3. største tilmeldte hold. 
Vi solgte 73 lysposer og kom også her ind på en flot tredieplads 
Målet var at gå/ løbe 2500 runder, og det blev indfriet. 
 
Alt i alt formåede vi at indsamle kr. 27.000 til Kræftens Bekæmpelse. Et godt resultat som kun kan 
lade sig gøre med lokal sponsorstøtte i form af naturalier, trøjer og rundesponsorer og sidst men 
ikke mindst folk fra Tune Og Tune IF. 
 
Tune IF er glade for at støtte op om et formål, som alle er eller kan blive berørt af. 
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Idræt i natten: 
 
Idræt i natten blev i september 2017, afholdt i Tune hallerne for 10. År i træk. 
Takket være 30 frivillige instruktører blev arrangementet som altid en kæmpe succes!  
 
Omkring 175 børn og deres forældre besøgte Tune Hallerne fredag aften, hvor der var fuld gang i 
alle 3 haller. Børnene løb fra hal til hal og fik prøvet kræfter med både Fodbold, Håndbold, 
Badminton, Tennis, Karate og Gymnastik, hvorefter alle sluttede af med en fest i hal 3, hvor 
”Zumba pigerne” fyrede den af på bedste Zumba maner. 
 
Idræt i natten er med til at øge kendskabet til foreningens tilbud, både for forældre og børn, og vi 
er glade for den store opbakning fra vores lokale sponsorer. 
 
 
 
Tune Posten: 

 

Det er til gavn for både Tune IF og Tune Posten at have et godt samarbejde. Også her er dialog og 
forståelse en farbar vej. 
 
Samarbejdet startede efter Tune Posten havde set dagens lys for nu flere år siden, og Klubnyt er 
blevet  en naturlig del af avisen. 
 
Da Tune Posten havde problemer med udbringningen, opstod ideen om Tune IF kunne hjælpe. 
 
Det har ført til en aftale med årgange fra fodboldafdelingen, der så står for udbringningen. De kan 
således få et bidrag til ture m.m., og Tune Posten er sikker på, at uddelingen er i sikre hænder. 
 
Der har i årets løb været flere møder med Dan Bjerring om opsætning m.m. Vi er nu endt op med 
at have 8 sider fast i Tune Posten. Et godt resultat for alle parter. 
 
Ved årsskiftet forlod Anne Kaas arbejdet med Klubnyt, og der skal lyde en stor tak til Anne for det 
store arbejde, hun har udført. 
 
Samarbejdet med Tune Posten/  Klubnyt  varetages nu i det daglige af Randi Stendal Andersen. 
 
Vi håber på et godt samarbejde i årene frem til gavn for begge parter og takker for den store , 
indirekte økonomiske støtte fra Tune Posten til Tune IF, samarbejdet også indebærer. 
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Idrætsrådet i Greve: 

 

Tune IF er startet på en frisk i forhold til arbejdet i Idrætsrådet. Det har i adskillige år været præget 
at dårligt samarbejdsklima. 
  
Imidlertid må det være naturligt, at Tune IF også deltager her for at være med til at præge 
udviklingen ikke kun i Tune men i hele Greve. 
 
Således har Tune IF deltaget i arbejdet med en facilitetsstrategi for Greve Kommune. 
 
At tro kun Tune IF ligger inde med ”De Vises Sten”, må være skudt over målet. Samarbejde må 
også her være vejen frem. 
 
Brian Hemmingsen er blevet valgt som næstformand og  Pauli Christensen som formand for 
puljeudvalget, der i år har uddelt ca. 900000 kr. til idrætten i Greve, hvoraf Tune IF blev tildelt ca. 
90000 kr. 
 
Brian Hemmingsen har ugentlige møder med formanden for rådet, og puljeudvalget har haft flere 
møder, hvor der er fastlagt en procedure for arbejdet og kriterier for ansøgninger. 
 
Alt i alt en god start . 
 
Conventus: 

 

Tune IF har i årevis anvendt regnskabssystemet Tirush. Da Lillian Loftager stoppede I CBL efter i 
flere år at have gjort et fantastisk arbejde med dette system, blev det hurtigt klart, at det var på 
tide at overveje nye veje, der kunne lette arbejdet for fremtidige kasserere . 
Ikke alene i CBL , men i hele Tune IF. 
 
Det har været en lang og sej proces.  
 
Vores hovedkasserer, Dorthe Toftebjerg, har, i samarbejde med DGI , arbejdet på at implementere 
det nye system. 
 
Det har været gennem hovedbestyrelsen, og det er besluttet, at det er op til de enkelte afdelinger, 
om de på nuværende tidspunkt ønsker at tilslutte sig. 
 
Allerede nu er flg. afdelinger/ udvalg med eller forventes at komme det: 
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Hovedafdelingen 
Karate 
Billard 
Gymnastik 
Bridge 
Håndbold 
TRIM 
CBL 
 
Tune Hallerne har startet op og udtrykker stor tilfredshed med skiftet til Conventus. 
 
 

Udvalg : 

 

CBL. 

 
2017 blev et år med store udfordringer og opgaver for CBL. 
 
Hovedforeningen prøvede sammen med Greve Kommune at blive en del af projektet : ” Fitness for 
alle ”. 
Et projekt der ville medføre en udbygning af de nuværende lokaler til gavn for handicappede 
brugere. Det medførte mange møder, involverede de lokale handicapforeninger, Tune Fysioterapi 
m.m. 
Tune IF og dermed CBL nåede blandt de sidste 5 projekter, men ikke blandt de sidste tre, der fik 
del i de midler, der kunne have hjulpet til med en udbygning af CBL til gavn for alle i Tune. 
 
Lillian Loftager stoppede sit arbejde i CBL og selve overdragelsen af arbejdet krævede så mange 
ressourcer, at det blev klart, at det var på tide at se på et andet system end Tirush.  
Tune IF skylder Lillian en stor tak for den hjælp hun har ydet. Uden hendes hjælp, havde det set 
sort ud. Først i marts måned har vi kunne sige farvel til Lillian. 
 
CBL vil i den nærmeste fremtid overgå til Conventus . 
Hovedafdelingen og adskillige afdelinger overgår samtidig i 2018. Vi forventer os meget af det ny 
system, der vil lette arbejdet i CBL. 
 
Der arbejdes fortløbende med strukturen i CBL. Der er nedsat et nyt, valgt, udvalg, hvor 
Hovedformanden og Hovedkassereren deltager. Tanken er, at udvalget skal være selvkørende som 
andre udvalg/ afdelinger under Tune IF. 
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Som noget nyt i CBL blev der indkøbt ” Slynger ”. Et projekt der har sit udspring i Norge og som 
Tune IF er blandt de første i Danmark til at tage i anvendelse. 
En stor investering. Men også en investering der har været til gavn for hele Tune IF. 
 
Håndboldafdelingen vil eksempelvis sende interesserede på kursus, så de kan bruge slyngerne i 
deres træning. 
Efterfølgende kan de uddannede instruktører i samarbejde med CBL hjælpe med udviklingen af 
projektet. 
 
I samarbejde med Tune IF’s  Hovedafdeling  arbejdes der med udvikling af begges hjemmesider. 
 
Laila og/ eller Jo deltager i møderne med Lise Persson som tovholder og DGI som relevant 
medspiller. 
Laila har været på Facebook kursus og benytter Facebook i den daglige information. En ny men 
nødvendig og hurtig møde at kommunikere på. 
 
CBL har aftaler med Greve Kommune om personer med nedsat funktionsniveau og visiteret 
motion, der gældende til 2020. Det er dejligt at Tune IF kan løfte en sådan opgave. 
Udover dette er der indgået an aftale med Tune Skole, hvor elever fra Tunegrupperne kommer 
ugentlig i CBL med en uddannet lærer. 
 
Året har budt på en medlemsfremgang på nær 100 medlemmer og CBL kommer ud med et 
overskud på ca. 127000 kr. med en investering på de ny slynger på ca. 130000. 
Et resultat CBL kan være stolt af, men også et resultat der er nødvendig for udviklingen 
fremadrettet. 
 
Ventilationen i lokalerne lever ikke op til medlemmernes forventninger, men alene en udskiftning 
af det nuværende kan løbe op i et beløb, der overstiger en million. 
 
Samtidig skal der løbende tænkes nyt, da konkurrencen fra forskellige Fitnesscentre ikke bliver 
mindre i årene, der kommer. 
 
Der bliver også i det nye år nok at tage fat på i udvalget. 
 
Til slut skal lyde en stor tak til alle de frivillige, der i det daglige får CBL til at fungere. Det er et helt 
fantastisk arbejde, der bliver udført. 
 
I har grund til at være stolte af jer selv. Tune IF er stolte af jer. 
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Flygtningeudvalget: 

 

Udvalget har holdt møder efter behov. Medio februar holdes møde, hvor forår/ sommeraktiviteter 
planlægges. 
 
Der er afholdt fællesspisning på Tune Skole , og der har været private sammenkomster.  Vi har 
deltaget i Tune Festen ( Sct. Hans, fodbold, cykelløb ) og været på Christiansborg og i Tivoli. 
 
Hver mandag har der været undervisning i dansk på Tune Skole. Det er nu ophørt og erstattet af 
undervisning til de personer, der læser på VUC. 
 
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. 
 
Vi har stadig kontakt til erhvervslivet i Tune for at hjælpe med jobpraktik. 
 
Vi formidler kontakt til sportsaktiviteter bl.a. fodbold og gymnastik. 
 
Der er kommet nye flygtninge til gruppen, 2 personer fra Iran. Samtidig er der flyttet personer fra 
pavillonerne , men der er stadig kontakt til de en del af dem. 
 
Ydermere er der flere, som har fået arbejde. Rigtig dejligt.  
 
Karateudvalget: 

Generelt: 

Karate er medlem af IOGKF, der er organisationen for Okinawa GoJu-Ryo Karate. Karate har en 
jævn aktivitet med træning fordelt på mandage og onsdage. Udover dette har vi deltaget i 
Gasshuku og diverse stævner – dog ikke med så mange deltagere som tidligere. Men, de vi havde 
med til stævne kom hjem med et flot udbytte i form af medaljer.  
 
Vi vil gerne opfordre vores medlemmer at til deltagelse på Gasshuku, som er hele træningsdage 
med de bedste instruktører fra hele verden. Her får man virkeligt lært noget og gået i detaljer med 
træningen. Det kan være med til at skabe yderligere interesse for sporten, som muligvis kan 
hjælpe med til at holde på udøverne, så de ikke stopper efter få års træning. Og dermed ikke 
rigtigt får det fulde udbytte. 
 
På bestyrelsessiden har vi desværre mistet et par udvalgsmedlemmer i løbet af året, hvorfor vi 
rigtigt gerne vil have suppleret for en bedre fordeling af opgaver. 
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Tigerungerne: 

Vi har igennem nogle år haft mange forespørgsler på meget unge aldre, som ville starte til karate. 
Men, vi har været meget tvivlende om vi skulle tillade start fra yngre alder end 9-10 år, da det er 
meget vigtigt at budskaber kan modtages og forstås af udøvere. Vi træner jo alle aldre sammen på 
samme tid! 
Men, fra efteråret 2017 har vi på forsøgsbasis haft opstartet udøvere fra 7 års alderen via vores 
hold Tigerungerne – Hvor instruktion foregår som en blanding med leg. 
Dette har været en god succes med 9 deltagere, hvorfor vi har forsat dette i 2018. 

Administration: 

Vi har løbende haft lidt udfordringer med styring af medlemmer og dermed også opkrævninger af 
kontingent. Men, da hovedforeningen i 2018 har besluttet at indføre Conventus, er karate, som et 
af de første udvalg hoppet med på vognen. Conventus er et internet baseret medlems- og 
regnskabssystem, som tillader både bestyrelse og trænere at logge ind med forskellige 
rettigheder. Hovedforeningen har yderligere valgt af betale drift for de små afdelinger – som vi 
hører ind under, så er det jo bare en yderligere fordel. 
 
Udøverne har måske fra 2018 mistet lidt ”sort bælter” at se op til, da vores højest graduerede er 
taget videre på uddannelse og derfor ikke bor hjemme mere. Vi håber på, at de kommer tilbage 
når uddannelsen er ovre, samt at nogle af de nuværende kan blive nye rollemodeller for de øvrige. 
 
Derfor, har vi faktisk på budgettet afsat et beløb til tilskud for deltagelse på Gasshuku for vores 
udøvere. Vi synes, at de skal prøve den fede oplevelse det er at få så intensiv træning, samt 
mulighed for autografer på bælterne af 5.-6.-7. dan graduerede instruktører fra hele verdenen. 

Hovedforeningen: 

 
Der er også stor aktivitet i hovedforeningen. I det foregående år har fået ny hovedformand Pauli 
Christensen, som har overtaget ”arven” efter Sven Edelman. 
Der kommer også til at ske en hel del ved hallen i løbet af sommeren – Den gl. skate rampe og 
multibane er blevet nedlagt og en ny gummibelagt bane med lyd, lys og meget mere bliver bygget. 
Vi håber, at der bliver taget vel i mod tilbudet, så vi får noget levende aktivitet ved hallen. 
 
 
Imageudvalget: 

 

Aktiviteter i 2017/2018 
 

 

TUNE IF Magasin 
 
Deltagere:  Lotte, Frederik, Anne, Bent, Lise, Claus (referent) 



 

 

Tune Idrætsforening

 

Tune Idrætsforening  

Hovedformand: Pauli Christensen 

E-mail: pauli@tune-if.dk - www.tune-if.dk 

 
I foråret 2017 begyndte vi arbejdet på et nyt Magasin om idrætslivet i Tune for husstandsomdeling 
i Tune i juli/august måned. 
 
Vi fik fin opbakning fra erhvervslivet i Tune, og afdelingerne leverede – nogle med lidt hjælp fra os 
– flotte indlæg og billeder.  
 
Magasinet blev udgivet som planlagt, og kørte økonomisk i sig selv, dvs uden tilskud. 
 
Vi har her i foråret igangsat tilsvarende proces, som kører fint, så vi regner med igen i år at kunne 
uddele et opdateret magasin i juli/august. Igen stiler vi mod, at projektet økonomisk hviler i sig 
selv. 
 
Det skal nævnes, at magasinet er blevet yderst positivt modtaget af såvel de erhvervsdrivende 
som vore medlemmer. 
 
 
TUNE IF Hjemmeside 
 
Deltagere:  Lene, Jeanette, Lotte, Frederik, Bent, Lise, Claus (referent) 
 
Der er et stort ønske om at få renoveret og gjort vor hjemmeside mere brugervenlig og 
indbydende. 
 
Vi har holdt møde med Henrik fra DGI, og vi vil med ham som mødeleder holde et 
brainstormingmøde den 14. maj, hvor vi indbyder 1-2 fra hver afdeling/udvalg, og hvor vi vil få 
samlet alle de ideer og ønsker, der er.  
 

Vi vil derefter i udvalget, sammen med Henrik komme med et samlet udspil, så der snarest kan ske 
noget effektivt. 
 
Nye tiltag: 

 

3 nye tilbud i Tune IF er det blevet til i det forgangne år. 
 
Det startede med Basketball som tilbud til klasser på Tune Skole, hvor en lærer på Tune Skole 
varetager opgaven, der i det kommende år forsøges tilbudt en bredere kreds af elever. 
 
eSport er startet op med Aleksander Schamburg-Müller som 
 ” Tovholder ”.  Vi tror , vi her har et tilbud til unge, der ikke nødvendigvis har deres naturlige gang 
i en idrætsforening. 
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Floorball er sidste skud på stammen i Tune IF og er allerede etableret som et udvalg under Tune IF 
med formand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. 
 
Tilbuddene henvender sig i første omgang til bestemte aldersgrupper, men vi håber selvfølgelig på 
at få så mange med som muligt. 
 
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 eller til vores flotte magasin :  
” Idrætslivet i Tune ”, der i år udkommer for anden gang. 
 
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. 
 
 
Emilie: 

 

Det blev også året, hvor Tune IF også på eliteplan brød igennem. Emilie Beckmann bidrog med sine 
vundne medaljer ved EM i svømning til at sætte fokus på Tune. 
 
Tune IF fejrede, sammen med Greve Kommune med borgmesteren i spidsen, Emilie. 
 
 Det var en fantastisk dejlig dag, ikke alene for Emilie, men også for Tune IF, der med sine mange 
breddeidrætsmedlemmer også har været med til at få en svømmer i verdenseliten. 
 
 

Idrætsfest: 

 

Umiddelbart før Idrætsfesten fik vi besked fra TV Øst, om vi var blandt de nominerede i 
 ” Fantastiske  Fællesskaber ”. 
 
Alle afdelinger/ udvalg  bidrog i timerne op til festen i produktionen af en lille film, der viser alt det 
gode Tune IF bidrager med. 
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Tune Idrætsforening  

Hovedformand: Pauli Christensen 

E-mail: pauli@tune-if.dk - www.tune-if.dk 

Tune IF har gjort sit bedste for at sikre sejren den 29.september. Filmene vil blive vist på TV, Web 
og FaceBook og afstemningen vil foregå på : tv2lorry.dk/ff. 
 
Som sædvanlig var det en fantastisk fest, og der skal lyde en stor tak til festudvalget for deres 
arbejde og til alle de, der har været involveret i borddækning, opsætning og meget mere. 
 
Det var jo også aftenen for prisuddelinger. 
 
Tune IF indstiftede sammen med SuperBrugsen  i 2017 en ny pris : ” Årets Præstation ”. 
 
Den gik i år til : Emilie Beckmann 
 
Jubilæumspokal: Dorthe Toftebjerg 
 
Årets kammerat: Britta Frederiksen 
 
Dagbladets Idrætslederpris: Nancy Lykkegaard 
 
Ny Frivillig Ildsjæl: Finn Søgaard 
 
Ung Ildsjæl i Tune: Mathias Jessen og Ida Wang Nielsen 
 
Nordea Idrætstrænerpris: Tina Boyd 
 
Nordea idrætslederpris: Aleks Blankholm 
 
Desuden var der pokaler fra fodbold, håndbold og billard. 
 
 
Æresmedlemmer: 

 

Det er dejligt at kunne sige velkommen til to nye medlemmer, der til festen fik overrakt nål og 
diplom: 
 
Tillykke til Ruth Hess fra håndboldafdelingen og Søren Petersen fra fodboldafdelingen. 
 

Fremtid: 

 

Da jeg sidste år blev valgt som formand , var det med en erklæring om, at ”Vi” tegner Tune IF. 
 
Vi er alle os, der i det daglige arbejder på mange planer for vores enestående forening. 
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Tune Idrætsforening  

Hovedformand: Pauli Christensen 

E-mail: pauli@tune-if.dk - www.tune-if.dk 

Der bliver brug for det i fremtiden. Mange foreninger mangler frivillige. 
 
I vores ERFA gruppe, Kr. Hyllinge, Viby, Vindinge, Osted og Tune, er det p.t. for en af foreningerne 
ikke muligt at samle en bestyrelse. 
 
Vi skal fortælle den gode historie : 
 
Glæden ved at være sammen. 
Glæden ved at se børn trives. 
Glæden ved vores flotte anlæg. 
Glæden ved at kunne bidrage/ hjælpe hinanden 
 
Egoismen trives fint i disse år. Man skal profileres. Der findes snart ikke et land, en by, hvor 
enevælden ikke søges. 
 
 
Lad os i stedet profilere et ” Vi ”. 
 
Lad ikke værdierne være ord skrevet på et stykke papir, men værdier der bliver ført ud i livet. 
 
Lad ” Vi” være Tune IF. 
 
Tak til forretningsudvalg, hovedbestyrelse og alle de mange frivillige der igen i år har ydet en 
formidabel indsats. 
 
Jeg overgiver hermed beretningen til forsamlingen. 
 
 
 


