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Tune Lokalråds generalforsamling 

Tirsdag d. 13. marts 2018 

Indledning 

Det år vi har været igennem har været et anderledes år end jeg havde forventet, der har 

været og der er rigtig mange vigtige opgaver for Tune og Tune Lokalråd. 

Vi kan også konstatere at de opgaver vi tager op, har Greve Kommune ikke vist rettidig 

omhu, mere herom senere. 

Vi stod også foran en opgave hvor vort medlemstal ikke var højt nok til, at politikerne 

havde respekt for Tune Lokalråd. 

Vi kan i dag sige at vort medlemstal gennem 2017 er steget med 40 %, og forvaltningerne 

er blevet flinke til at samarbejde. 

Vi mangler medlemmer i alderen 30 til 50 år. 

Visioner og Handlingsplaner 

Vor første opgave, var at lave Visioner og Handlingsplaner  

(hvor vil du hen) med det vi har ansvaret for. 

Visioner 

1. Vi ønsker at samle borgere, foreninger og de erhvervsdrivende til i fællesskab at 
beslutte, og deltage i, udviklingen af Tune Landsby. 

2. Vi ønsker at oplæg til beslutninger der vedrører udbygning, udvikling og 
væsentlige ændringer af VORT TUNE sker på en møde , hvor vi er med i hele 
processen, og sikre at borgere, foreninger og erhvervslivet ikke bliver kørt over. 

3. Vi ønsker at der i alle beslutninger om VORT TUNE sikrer, at Natur og Miljø ikke 
bliver yderligere belastet. 

4. Vi ønsker ældreboliger og plejehjem i VORT TUNE 
5. Vi ønsker borgerservice tilbage til VORT TUNE 
6. Vi ønsker et forenings- og kulturhus midt i VORT TUNE 
7. Vi ønsker selv at tage tiltag til udviklingen af VORT TUNE 
8. Vi ønsker et lokalt selvstyre inden for gældende love (Landsbyer) 
9. Vi ønsker at gøre tiltag til aktiviteter i VORT TUNE  
10. Vi ønsker at samle resursefaglige borgere til, at være med i arbejdet  
11. Vi ønsker et Erfa samarbejde med andre Landsbyer, et samarbejde for at sikre 

den nødvendig kompetence 
12. Vi ønsker at lave aktiviteter for børn og unge, der ikke ønsker at deltage i fysisk 

sport. 

 
“En vision uden handling er dagdrømmeri. 

Handling uden vision er et mareridt.” 
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Vi præsenterede visioner og handlingsplaner for medlemmerne i maj 2017,  
vi holdt et medlemsmøde i november 2017 hvor vi fik medlemmernes godkendelse på, at 
vi arbejder den rigtige vej. 
 
 

Opgaver. 

Med de mange opgaver delte vi dem i 3 grupper, og gik så i gang med opgaver til alle 

bestyrelsesmedlemmer.  

Aktiviteter opdelt 2017 

Kortsigtet opgave, at gøre Tune Lokalråd synligt 

Vi har gennemført: 

a. 2 byvandringer med op til 50 deltagere 

b. Deltaget i Tune by Night 

c. Foredrag med Astrid Krag, ældre- seniorboliger og plejehjem 

d. Foredrag med Politiet, sikkerhed i private hjem 

e. Valgmøde i Tune Hallen med 300 deltagere. 

f. Juletræsfest på torvet ved Brugsen, med 500 deltagere 

g. Vi har skrevet i Tune Posten hver måned. 

h. Vi har samlet de ca. 40 foreninger i Tune, (udenfor Tune IF) 

i. Vi har fået vækket politikere til et § 17 stk. 4 udvalg 

De store langsigtede opgaver. 

a. Plejehjem, ældre og seniorboliger i Tune, møder med arkitekter og 

kommune. 

b. Fingerplan, Roskilde Lufthavn møder med kommunen og 

Erhvervsministeriet, samt opsamling af dokumenter, dette er en meget 

lang sag. 

c. Trafik, grønne områder og veje, gennemgang af Greve Kommunes 

vedligeholdelsesplan og trafikproblemerne i Tune 

d. Spæncom / BG Beton. Manglende miljøgodkendelse og ulovlig beboelse, 

og planer for bebyggelse. 

e. Udvikling af Tune Center møder og skriftligt input, det hele gik i stå igen. 

Centeret er privat, Greve Kommune ikke villig til at investere i Tune 

f. Medlemmer i Tune Lokalråd, vi har løbende arbejdet på et større 

medlemstal, og det ser ud til at lykkes 

Intern tilpasning til aktiviteter. 

a. Udvikling af ny hjemmeside 

b. Annoncetegning til hjemmeside 

c. Budgetopfølgning hver måned 

d. Medlemskartotek og kontingentbetaling 

e. Regnskabsregler 

f. MobilePay – nyt regnskabsprogram 

g. Godkendelse af DGI, lykkedes ikke 
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h. Cafe Ung i Tune 

i. Fordeling af opgaver i bestyrelsen 

 

Greve Kommune. 

a. Tune Center. 

Den 12. august 2017 modtog vi mail fra Cowi v/Anne Sophie Hjermind  

der af Greve Kommune havde fået til opgave at lave en plan for Tune Center. Vi blev 

indkaldt til møde primo september, det var meget vigtigt der skulle laves en plan for Tune 

Center.  

Vi kunne desværre ikke deltage, men lavede et skriftlig indlæg, som vi gennemgik med 

Cowi den 12. september 2017. 

Et af de væsentlige punkter vi gjorde opmærksom på var, at Tune Center er privatejet og 

det er ejerne man skal have en dialog med, men alligevel pegede vi på et par punkter, 

specielt hvis Netto flyttede. 

Kort tid efter blev det hele stoppet igen. 

b. VORT TUNE, møde om udvikling af Tune 

Den 13. marts 2017 havde vi aftalt møde med borgmester og kommunal direktør, for at 

gennemgå de problemer vi i VORT TUNE så for udviklingen af Tune. 

På det efterfølgende møde blev vi præsenteret for et § 17 stk. 4 udvalg for Tune. 

Vi aftalte at Greve Kommune og Tune Lokalråd indkaldte mødet sammen,  

og Kristine Nielsen lavede et oplæg til dagsorden. 

Få dage inden mødet kunne vi konstatere, at der ikke var lavet en dagsorden, derfor 

lavede vi et forslag til dagsorden. 

Så kom der liv i borgmesteren der bad om, at forvaltningen kørte mødet, vi aftalte at 

efterfølgende skulle vi lave det videre forløb sammen. 

Interesserede blev bedt om at lave et CV. 

Herefter kørte det hele i stå. 

Ingen i Greve Kommune var opmærksom på Fingerplanen, og de mange begrænsninger.  

Der skal også være noget positivt. Vi har fået etableret et rigtigt godt samarbejde 

med Direktør Peter Kjærgaard Pedersen og det område han har ansvar for, herunder 

Fingerplanen 
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Regnskab Tune Lokalrådsforening for regnskabsåret 2017 

Driftsregnskab   

Konto  Kontonavn Indtægt Udgift 

        

9002 Kort og trøjer 0,00 2.106,25 

9012 Kontingenter 35.200,00 200,00 

9022 Møder 59,00 3.377,70 

9025 Foredrag 0,00 0,00 

9032 Gaver 0,00 356,85 

9035 Sponsoraftaler 0,00 0,00 

9042 Renter og gebyrer 209,00 300,00 

9052 Kontor 0,00 830,00 

9062 Planter 0,00 0,00 

9072 Rapporter 0,00 0,00 

9082 Tune Stenen 0,00 0,00 

9090 Hedelandstur 0,00 0,00 

9091 Julearrangement 0,00 0,00 

9092 Andre arrangementer 40,00 1.044,75 

9102 Generalforsamling 1.450,00 5.922,10 

9112 Diverse 680,00 13.893,35 

    37.638,00 28.031,00 

  Regnskabsårets overskud   9.607,00 

    37.638,00 37.638,00 
 

 

STATUS         

          

      Passiver Aktiver 

01/01 2017 Egenkapital primo   42.375,96   

    Kasse   248,65 

    Danske Bank   20.096,31 

    Nordea   31.638,00 

    Regnskabsårets overskud 9.607,00   

12/31 2017   51.982,96 51.982,96 
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Budget 2018 

Budget Tune Lokalråd 2018   Version 2 - 8. februar 2018 

Konto Nr. Konto Navn Budget Opfølgning Regnskab 
2018 t.kr. 31-jan-18 2017 

Indtægter 
9012   Kontingenter medlemmer 50     
9014   Kontingenter foreninger 0     
9016   Annonceindtægter 15     
9018   Sponsorindtægter 1     
9030   Deltager gebyr 1     
9034   Kommunale tilskud 10     
9040   Refusion kursus 4     
9044   Kort og trøjer 0     
9090   Renter 1     
9095   Diverse 1     

I alt 83     

 Konto Nr. 
 

Konto Navn Budget Opfølgning Regnskab 
2018 t.kr. 31-jan-18 2017 

Udgifter       
9510   Foreningskontingent (DGI) 3,5     
9016   Kommunale aktiviteter 10     
9520   Aktiviteter 10     
9530   Bestyrelsesmøder 2,4     
9532   Foredrag 20     
9540   Gaver 2     
9550   Gebyrer 2     
9552   Kontor 2     
9554   Telefon 2     

9560   Rapporter-Advokat 5     
9564   Uddannelse 5     
9570   Småanskaffelser 2     
9572   Planter 0     
9574   Tune Stenen  0     
9580   Hedelandstur 0     
9582   Julearrangement 1     
9584   Andre arrangementer 5     
9586   Generalforsamling 6     
9590   Diverse 2     

    I alt 79,9     
      
    Resultat 3,1     
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Plan for Aktiviteter opdelt 2018  

Kortsigtede opgaver, medlemmer og for at gøre lokalrådet synligt 

a. 2 historiske byvandringer  
b. En Aktivitet i Hedeland 
c. Tune Senior højskole (eventuelt med en partner) 
d. Foredrag om Fingerplanen ved Erhvervsministeriet (12. april 2018) 
e. Københavns Lufthavn, (udvikling af Roskilde Lufthavn)   
f. Borgermøder om grønne områder og trafik mm. 
g.  Foredrag om mulige senior- og ældreboliger 
h. Information om regeringens ønske om borgerinddragelse  
i. Foredrag af CEPOS Liberal tænketank, Undersøgelse af skoler i Danmark, 

Greve Kommune og Tune Skole. (26. marts 2018) 
j. KL om kommunale forhold, og borgerindflydelse på udviklingen 
k. Lærernes formand, hvordan gør vi Tune Skole bedre  
l. Livet på Christiansborg v/Dan Bjerring 
m. Juletræsfest primo december 

Vi er opmærksomme på medlemsønsker og nye emner, der kan blive bragt op.  

De store langsigtede opgaver. 

a. Plejehjem, Fingerplan 

Planlagt: 

Borgermøde med Erhvervsstyrelsen 

Møde med Københavns Lufthavn 

Møde med Trafikstyrelsen 

Møde med Roskilde Kommune 

Offentliggørelse af handlingsforløb. 

Møde med Stop Støjen 

 

b. Trafik og Grønne områder 

Vurdering af trafik informationer 

Udarbejdelse af oplæg til trafik begrænsning i Tune 

Borgermøde om oplæg 

Indstilling sammen med forvaltningen, til politisk beslutning.  

 

c. Spæncom / BG Beton. 

Vi fastholder vore krav om, at alt skal ske inden for gældende lovgivning. 

Grunden skal efter BG er stoppet, anvendes på en måde der er godkendt 

af borgerne i Tune.  

  

d. Tune Skole 

Vi vil fastholde vort samarbejde med Tune Skole for at sikre, at vi får en 

høj undervisnings effekt. 

Der skal stilles krav til politikerne om de nødvendige budgetter, og til 

ledelsen for at sikre driften 

Denne sag har vi lige taget op, og vil sikkert udvikle sig. 
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Intern tilpasning til aktiviteter. 

 Godkendes som en offentlig frivillig forening 

 Vedtægtsændringer  

 Nye medlemmer så vi når 500 medlemmer (adresser) 

 Opbygning af et net af Erfa foreninger. 

Bestyrelsen mm. 

Jeg vil gerne her sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, vi har sammen været 

gennem et år hvor vi har ændret vor forening, vi har sat aktiviteter i gang, med de store 

ting har der været gjort en ekstra indsats, og som jeg hører det er man begyndt at få 

respekt for Tune Lokalråd. 

Der skal også lyde en tak til Anne som er blevet vor sekretær, med de mange opgaver  

det medfører. 

Også en tak til Bent for din store indsats omkring hjemmeside og nyhedsmail.  

Tak til Dan og Tune Posten for formidling af informationer fra Tune Lokalråd. 

Fremtiden 

Vi ser en forening som udvikler sig til at have rigtig mange medlemmer,  

men de kommer i takt med den indsats vi gør, og de resultater vi leverer. 

Det kræver en bestyrelse der brænder for Tune og Tune Lokalråd, og er villige til at gøre 

de nødvendige indsatser. 

Med vor oplæg til vedtægtsændringer lægger vi op til at bruge de mange kompetencer 

Tuneborgerne har, og til at kunne søge kommunale tilskud til vore aktiviteter. 

Vi har et sæt Visioner og Handlingsplaner som forsat er helt aktuelle, 

og det er vor holdning at vi forsætter af den vej. 

Så fuld fart frem. 

Med venlig hilsen 

Sven Edelmann 

Tune Lokalrådsforening 


