
 

Referat medlemsmøde torsdag den 16. november  

kl. 19.00 i Tune Borgerhus 

1. Velkommen. 

Sven Edelmann bød velkommen til alle de fremmødte. 
 

2. Aktiviteter og udvikling. 

Nyhedsbreve, deltog i Tune by Night, 2 byvandringer, afholder diverse 

informationsmøder lige fra vælgermøde med lokale politikere, foredrag om 

alderdom med Astrid Krag, Tryghedsmøde med politiet, og juletræsarrangement. 

Til foråret afholdes et IT-sikkerhedsmøde, og foredrag med Bertel Haarder.  
 

3. Vi har taget hul på støjproblemerne omkring Lufthavnen, der foreligger en 

Fingerplan. Der blev redegjort for hele forløbet omkring Greve Kommunes 

håndtering af sagen, vi er gået videre til erhvervsstyrelsen og 3 politikere med 

reference til Brian Mikkelsen, som har bekræftet at have modtaget materialet. 

 

4. Spæncom grunden - Lundevej, den har vi taget fat på sammen med 

grundejerforeningen Lundebo. BG Beton er under afvikling, tilladelse til 

nedrivning de støjer og sviner meget, alle oplysninger i sagen hænger ikke rigtig 

sammen med de oplevelser beboerne har. Vindinge har også problemer med en 

afdeling af BG Beton, forlyder at de skal flytte til Gadstrup, hvor de intet kender til 

planerne. 
 

5. Medlemsudviklingen 

Der er en medlemsfremgang på 40 %, vi forsøger at indsamle e-mail adresser på 

alle medlemmerne, vi har fået et CVR og satser også på Mobilpay. 
 

6. Plejehjem, ældre- og seniorboliger i Tune 

Flemming Sander orienterede om forløbet, det første møde d. 18. november 

2016 i Tune Hallen med Konservativ Folkeparti. På mødet Sven og Flemming 

afholdte med Borgmesteren, gjorde hun opmærksom på, at plejehjem nok ikke 

kom til Tune, da der var for få pladser. Vi afholdte møde med en repræsentant fra 

friplejehjem, ejendomsmægler og entreprenør som mente, at det var muligt. 

Efterfølgende besluttede byrådet at der skulle opføres 60 plejehjemsboliger samt 

15 ældreboliger og seniorboliger. Vil Greve Kommune bygge, eller vil de ikke 

bygge?  
 

7. Udvikling af Tune Landsby/Tune Centret 

Torben Nielsen orienterede om diverse forskønnelser, såsom byporte, 

vedligeholdelsesplan foreligger den er bare svær at finde ud af, den omhandler 

mest græsslåning af områderne. Ønsker at invitere grundejerforeningerne til 

møde i foråret, kan grundejerforeningerne selv overtage forpligtelserne mod 

betaling, PV Greve indbydes også til mødet. 

 

 

 



Tune Centret: 

Niels Caspersen (Erhvervsforeningen) oplyste at 90 % er center, og 10 % er 

erhverv. Tak til Tune Lokalrådsforening fordi de har skabt kontakt til politikerne. 

Vi ønsker at centret skal have et samlet forretningsliv, derfor er der blevet gjort 

noget ved udsmykningen. Blomsterkasser er sat op, pladsen på torv 1 er pæn, 

men det er en tung gang med Teknik og Miljø omkring ukrudt ved Netto.  

Der kommer mere udsmykning i december, så glæd Jer. Vi ønsker en udvikling 

hvor der kan skabes mere beboelse/liv i centret. Der har været en undersøgelse 

om behov for dagligvarebutik nr. 3, som mange måske er bekendt med kommer 

der flere nye butikker på den nye udstykning Greve Centervej/Greve Landevej, 

bl.a. en stor Rema. Centerudvalget er også opstillet til Paragraf 17 udvalget. Alt 

der har relation til centret kan I kontakte os på hjemmesiden www.tune-center.dk, 

gode ideer modtages. 

 

8. Greve Kommunes Tuneudvalg, Paragraf 17 stk. 4 udvalg. 

Der skal nedsættes et udvalg med 4 lokale personer og 4 politikere. Der er 

indstillet x antal, men vi ønsker at deltage med mindst 2 fra Lokalrådet. Ingen ved 

hvordan udvælgelsen foregår. Udvalget skal løbe i 1 år, vi er i tvivl om det kun er 

et sted de skal have placeret nogle sager. 
 

9. Trafikken gennem Tune m.m. 

Gennemsnithastigheden på Karlslundevej er 75 km/t, Rendebjergvej er også 

blevet en racerbane. Krydset Roskildevej/Vestergade benyttes dagligt af ca. 

3.000 bilister, bl.a. Juls køreskole med lastbiler, værst morgen og aften. Hvad 

med Tinggårdsvej? Helt tilbage i 1991 blev der udarbejdet planer for at løse 

de trafikproblemer, men intet er sket.  
    

10. Ny hjemmeside og sponsorer 

Vores nye hjemmeside er stort set klar, den kan bare ikke træde i kraft så længe 

der er tilmelding på den gamle side. 
 

11. Kommende oplæg til Vedtægtsændringer 

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, foreninger kan optages som medlem med 

f.eks. 1 person som medlem, bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg, antal 

bestyrelsesmedlemmer fastsættes hver år på generalforsamlingen, Forslag til 

navneændring til VORT TUNE overvejes. 

Visioner: Vi ønsker at lave aktiviteter for børn og unge, der ikke ønsker at deltage 

i sport, f.eks. rollespil, brætspil eller lignende. 
 

12. Samarbejde i Tune. 

Tune Lokalråd arbejder bredt i Tune med de mange opgaver der ligger uden for 

Idræt, derfor ønsker vi et samarbejde med de næsten 40 foreninger,  

Samarbejdet er godt i gang. 

 

Sven spurgte deltagerne om det var de rigtige opgaver vi arbejdede med, dette 

blev bekræftet, og der blev klappet. 

 

Med venlig hilsen 

Sven Edelmann 

 



 

Herefter gik vi over til spørgsmål og ideer fra medlemmer 

Inger Watjen; Hvem er de 40 foreninger? 

Sven: Det er mest grundejerforeninger, Lions Club, Vandværket, Tune Kabelnet, 

Erhvervsforeningen, Pensionistforeningen, Lejerforeningen i Elkærparken, Cafe ung i 

Tune med flere. 

Erik Sall (Pensionistcentret) Detailhandel i centret, hvorfor var alle stemt for at 

Blomsterforretningen kunne komme uden for centret? Håndarbejdsforretning i 

Søndergade. Dyreklinikken på Torv 2 er ikke en centerbutik. 
 

Niels Caspersen (Erhvervsforeningen) der er ledige lokaler, alle aktiviteter er velkommen, 

lige meget om det bliver med en beliggenhed i centret. Der er stor forskel på Torv 2, hvor 

grønthandleren heller ikke kunne overleve. Parkeringspladsen ved SuperBrugsen er flot, 

ved Netto er der affald alle vegne. Netto ønsker at udvide, hvis ikke de kan finde en 

løsning kan det være at de flytter, så kan bygningen komme til at stå tom, da Netto selv 

ejer den. 
 

Sven Edelmann vi vil gerne have de frivillige foreninger med, der kunne etableres et 

legeland hvis Netto flytter, eller et Kultur og foreningshus på pladsen i Bodegaen. 
 

Inger Watjen; Er der et grundlag for 3 forretninger i Tune? De små forretninger som f. eks 

håndarbejdsforretningen kan kun overleve fordi de er på privatadressen. 
 

Niels Caspersen (erhvervsforeningen) der har været en detailhandelsundersøgelse, men 

hvis og hvis der er mange hvisser, men hvis Netto flytter dør centret. 

Til oplysning vil der blive afholdt Borgermøde d. 30. november om Shell grunden.  

 

Referent: 

Anne Kaas Andersen 

 


