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Tune Lokalråds generalforsamling

Torsdag den 17. juni 2021

Det er naturligvis COVID-19 der er skyld i, at vi holder den 

så sent. De regler staten har givet har lagt 

begrænsninger, også på vore handlinger der har været 

noget begrænset, så min beretning i år vil mindre grad 

bestå i hvad vi har lavet og mere være en beskrivelse af 

status på vore mange opgaver vi har gang i.



Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Eventuelt valg af stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Forelæggelse af revideret regnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Beslutning om antal medlemmer af bestyrelsen.

7. Valg.

a. Formand i ulige år, kasserer i lige år.

b. Rådsmedlemmer med halvdelen i ulige år,  og halvdelen i lige år.

c. 2 suppleanter.

d. 2 revisorer, 1 i lige år, og 1 i ulige år.

Alle valg er 2-årige (suppleanter vælges dog kun for et år)

8. Eventuelt.



1. Plejehjem

Nu kom borgermødet om det nye plejehjem i Tune

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget i Greve Kommune inviterede til 
møde om det plejehjem, der skal bygges i Lundegårdsparken i Tune.

Mødet vil inddrage interesserede borgere i de foreløbige tanker og visioner 
for plejehjemmet, indhold og samspil med lokalsamfundet.

På mødet informerede Greve Kommune endvidere om grundlag og planer 
for byggeriets udformning.

Borgermødet fandt sted tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 19.00

Der deltog ca. 50 personer.   



Konklusion

Borgerne i Tune ønsker ikke Plejehjem ved 
Lundegården, de ønsker et plejehjem ved Hallen.

De personer fra Greve Kommune der skulle informere, 
havde ikke bragt deres viden i orden.

Det blev en øvelse om fremtidige mulige aktiviteter.

Det undrer mig, at grevefolk skal være med i udvalget 
for plejehjem i Tune, mens vi ikke skal have tunefolk 
med for plejehjem i Greve.



2. Teknik – Politi – Miljø

Vi har haft møde med færdselspolitiet, som 

efterfølgende har været aktiv i Tune. 5 lastbiler er 

taget for ulovlig gennemkørsel i Tune og flere vil 

følge efter.

Vi må konstatere, at hverken Greve Kommune eller 
politiet kan finde ud af hvem der har givet Juuls 
køreskole tilladelse til at bruge Tune som 
øvelsesplads for lastbiler, herved har Greve Kommune 
et alvorlig problem, som de må løse.



Konklusion.

Greve Kommune har lavet chikaner i Vestergade der har 

fået personbilerne til at køre langsommere.

Lastbilerne drøner stadig igennem Tune selvom der er 

sat skilte op, der forbyder al uvedkommende 

lastbiltrafik. 

Greve Kommune og Politiet gør hvad de kan.



3. Møde med Borgmester

Vi havde meget relevante spørgsmål med som vi havde stillet op i en 

dagsorden, som også kunne blive relevant til Kommunevalget.

1. Plejehjem (placering, tidsplan og inddragelse af Tuneborgere)

2. Ældreboliger (plan) inddragelse.

3. Lufthavn, støjzoner og miljø

4. Trafikplan for Tune (hvorfor er vi ikke inddraget, vi har dog lavet en Trafikplan og 

vi bor her)

5. Vestergade har det hjulpet? 

6. Ring 5

7. Udbygning af Tune i samråd med borgerne.

Har vi fået svar på vore spørgsmål?

8. Kommunevalg i november, stort valgmøde 24. august 2021



4. Bach Gruppen (Spæncomgrunden)

Grundejerforeningen Lundebo og Tune Lokalråd har fulgt med i 

Bach Gruppens byggeri på Spæncomgrunden mod 

Rendebjergvej. 

Derfor kunne det konstateres, at der nu blev bygget 11 blokke i 2 

etager, hvor der på tegningen kun var 8 blokke, hvor der både 

var 2 og 3 etager. 

Grundejerforeningen Lundebo og Tune Lokalråd kontaktede 

kommunen, for at høre, om der måske var lavet andre ændringer, 

som kunne påvirke Lundevej og Rendebjergvænget.

Herefter indgav Greve Kommune en anmeldes til politiet. 



I Tune Lokalråd finder vi det uansvarligt, at Greve Kommune ikke 

holder øje med, hvad Bach Gruppen foretager sig, husene er 

næsten færdigbygget inden kommunen reagerer, man kunne stille 

spørgsmålet om det er ansvar pådragende?

Man glemmer helt, at det er vores by.

5. Ældreboliger

Den 17. august 2017 lige før kommunalvalget, fremlagde Greve 

Kommune, og holdt møder, en plan for ældreboliger i Tune. 

Hvad er der sket med den?

Som vi kan se, er der 4 år efter ikke etableret ældrebolig enheder. 



6. Grusgrav

Med den nye grusgrav på Roskildevej, skal vi sikre os, at der ikke bliver 

kørsel med lastbiler gennem Tune.

Det er positivt, at Borgmesteren reagerede meget hurtigt på udkørsels-

forholdene så vi ikke får lastbiler fyldt med grus gennem Tune.



7. Ring 5 Infrastrukturplan 2035

Regeringen er nu kommet med sin Infrastrukturplan 2035 som forhandles 

med de andre partier i Folketinget, det betyder ikke at Ring 5 er forsvundet 

den er blot ikke med i programmet lige nu, man afventer Vejdirektoratets 

forundersøgelse og her er det rigtig, at udvidelse af vejen mellem Roskilde og 

Køge og mellem Roskilde og Ringsted er i gang.



Den samlede forundersøgelse vurderes til først at være færdig efter 

Kommunalvalget i november 2021, hvorefter den vil blive forelagt i 

folketinget.  

I mellemtiden er arbejdet med at få nedlagt transport korridoren i gang.

Vi siger tak til John Andersen for beregninger og Mogens Vestergaard 
der som læge har tilføjet væsentlige argumenter.



Københavns lufthavn Roskilde

Den 12. maj 2021 havde vi møde hvor vi drøftede Støjzoner, Lufthavnen er 

meget positiv til at vi får ændret grænser for støj, vi skal beklage at Ministeren 

ikke vil give dispensation og Borgmesteren vil ikke bygge med de muligheder 

der er i Fingerplanen.

Juletræ

Vi har i 2020 ikke kunne gennemføre juletræstænding og aktiviteter som følge 

af Covid-19, men vi kommer stærkt igen. 



Valgmøde

Den 24. august 2021 indkalder vi til stort valgmøde i Tune-Hallen.

Vi arbejder lige nu på dagsordenen.

Vi holder partierne op på det de lovede, men kan se at flere af de punkter 

der var på valgmødet i 2017, ikke er løst,

Er Tune en lige så berettiget del af Greve Kommune, eller var vi bedre 

stillet ved at stå alene?

Vi har bemærket, at alle kommunale politikere pludselig er blevet meget 

interesseret i Tune, op til kommunalvalget.

Vi er opmærksomme på alle gældende Covid-19 regler



8. Tiltag
Vi arbejder lige nu med at arrangere besøg hos,

Roskilde lufthavn

Sjællands Ringen

Hedelands Veteranjernbane.

9. Veteranjernbanen ejes af Hedeland og udbygningen skal ske 

over deres budget, som igen er afhængig af de kommunale budgetter 

dvs. Roskilde, Tåstrup og Greve kommuner, måske skulle vi lægge pres 

på politikerne for at få den ført frem til Rendebjergvej og Tune.



Det var bestyrelsens beretning

Så er det tid til spørgsmål



Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Eventuelt valg af stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Forelæggelse af revideret regnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Beslutning om antal medlemmer af bestyrelsen.

7. Valg.

a. Formand i ulige år, kasserer i lige år.

b. Rådsmedlemmer med halvdelen i ulige år,  og halvdelen i lige år.

c. 2 suppleanter.

d. 2 revisorer, 1 i lige år, og 1 i ulige år.

Alle valg er 2-årige (suppleanter vælges dog kun for et år)

8. Eventuelt.



Regnskab

2020





Budget 2021





Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Eventuelt valg af stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Forelæggelse af revideret regnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Beslutning om antal medlemmer af bestyrelsen.

7. Valg.

a. Formand i ulige år, kasserer i lige år.

b. Rådsmedlemmer med halvdelen i ulige år,  og halvdelen i lige år.

c. 2 suppleanter.

d. 2 revisorer, 1 i lige år, og 1 i ulige år.

Alle valg er 2-årige (suppleanter vælges dog kun for et år)

8. Eventuelt.



Tak for i aften


