
 

 

Referat fra 

Generalforsamling torsdag d. 17. juni 2021 i Menighedscentret med 23 medlemmer 

På grund af Covid-19 var der i år ingen spisning, kun en øl eller vand. 

 

Dagsorden: 

Pkt. 1 Valg af dirigent. 

 Jørgen Ypkendanz blev foreslået, og valgt. 

Pkt. 2 Valg af stemmetællere 

Udsat   

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning ved formanden 

 Sven Edelmann berettede om årets gang, hvor der har været mange ting, vi har 

arbejdet med, og stadig arbejder med, selvom det hele har ligget stille i mange 

måneder pga. Covid-19. 

Der kan nævnes ting som plejehjem, ældreboliger, lufthavn, trafikplan for Tune, 

Vestergade Ring 5, grusgrav ny udkørsel.  

Bach-gruppens byggeri på Spæncomgrunden, blev uddybet, og vi kan kun ryste på 

hovedet af det manglende tilsyn fra kommunens side. 

           Tage det er teknisk forvaltning der har pligt til at føre tilsyn, det er en skandale. 

Torben K.N. alle ved hvem Bach-gruppen er, oh hvad de står for. 

John På mødet med borgmesteren og Anne-Sofie Degn blev der sagt, at 

kommunen ikke havde folk til det. 

Sven Ja de er også kendt i Fredericia og København, men det burde ikke være 

grundejerforeningen Lundebo og Tune Lokalråd der skal gøre opmærksom på 

byggeriet. 

Georg De bygger mere end de har lov til, medarbejdere går inde i husene, de 

venter vel på en dispensation. 

Bent De havde slet ikke fået byggetilladelse 

Lise Due Kay Ville kommunen tage stilling til det videre forløb? 

Sven Det kan jeg ikke svare på, vi afventer politiets tilbagemelding, og der går 

rygter om, at Bach-gruppen vil sælge? 

.  

 Beretningen blev godkendt med klapsalver, Læs mere under beretning på 

hjemmesiden, www.tune-lokalraad.dk 

 

Pkt. 4 Forelæggelse af regnskab ved kassereren. 

John gennemgik regnskab. Regnskabsårets viser en egenkapital på kr.116.709,27, 

og et overskud på kr.31.300,89 

Vi betaler et gebyr på 75 øre pr. MobilePay betaling og et mdr. abonnement på 49 

kr. 

Peter Due Kay opkræver man ikke pr. pbs? 

John. Nej vi er ikke tilmeldt betalingsservice, det er en frivillig forening 



 

Bernt Det koster 12-15 kr. pr. indbetaling. 

John Der er desværre fodbold i fjernsynet, og derfor er vi ikke så mange men jeg 

har noget der skal føres til referat, og det kommer også til at stå på hjemmesiden. 

Vi arbejder ikke med rede penge og har ikke en kasse til betaling. 

Vi bruger kun med MobilePay og bankoverførsel 

Kontingent er til betaling sidste bankdag i januar og gælder for kalenderåret, 

vi har ikke et gradueret medlemskab. Hvis der bliver betalt f.eks. 1. august, 

skal der betales igen sidste bankdag i januar for det kommende år.  

Regnskabet blev godkendt med klapsalver 

 

Pkt. 5 Indkomne forslag. 

  Ingen forslag 

 

Pkt. 6 Beslutning om antal medlemmer til bestyrelsen. 

 Bestyrelsens forslag er fortsat 7 personer. 

 

Pkt. 7 Valg 

Formand Sven Edelmann  genvalgt 

Kasserer John Stampe ikke på valg 

Næstformand    Inger Wätjen ikke på valg  

Rådsmedlem Torben Kjærsgaard Nielsen ikke på valg 

Rådsmedlem Bernt Freiberg ikke på valg 

Rådsmedlem Torben Boyd genvalgt 

Rådsmedlem Lise Due Kay nyvalgt 

Suppleant 1. Lillian Larsen genvalgt 

Suppleant 2.  Ingen p.t. 

Revisor   Fritz Jüngling genvalgt 

Revisor Lise Persson ikke på valg 

Lise Due Kay er flyttet til Tune pr. 1. april, syntes det kunne være en god måde at 

lære nye mennesker at kende og et spændende område som hun glæder sig til. 

  
Pkt. 8 Eventuelt  

Karin Vad Stampe Opfordrer Tune Lokalråd til at arbejde med en videreførelse af 

fortovet fra Netto til Bøgevej. 

  

 Sven Edelmann Tak for god ro og orden,.  

Tak til Jesper og Anne for arbejdet i Tune Lokalråd, håber der bliver tid til at nyde 

disse 2 flasker vin og Jørgen for dirigentarbejdet,           

Møde slut 19.55 

 

Referent: Anne Kaas Andersen  



 

 

Formand    Dirigent 

 

    

Sven Edelmann   Jørgen Ypkendanz   

  


