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Generalforsamling 2022  
Dagsorden og Referat 

 
 

1.  Valg af dirigent: Torben Weiss.  
 
  Generalforsamlingen er lovlig 
 
2. Eventuelt valg af stemmetællere: Udsættes, blev ikke nødvendigt 
 
3. Bestyrelsens beretning ved formanden Sven Edelmann 
 
Vi er 304 husstande tilmeldt og 600 medlemmer i alt. 
 
Vi er i år blevet medlem af Tune Erhvervs- og Centerforening, som holder 
Generalforsamling den 30. marts 2022 
 
Besøg på Sjællandsringen. 20 medlemmer deltog. Vældig succes 
Igen i år stod Tune Lokalråd for juletræstændingen den 1. søndag i advent. 
Vi fælder juletræet til Torv 1 i Hørkærgaards lille Lund. Træet køres til Torvet af Erik og vi 
sætter det op. Desuden står vi for de forskellige events, så som julemanden, der uddeler 
slikposer sponsoreret af SuperBrugsen, og så er vi heldige at Gløggen bliver sponsoreret at 
Tune Slagteren og Honninghjerterne bliver sponsoreret af Centerbageren.  
I år havde vi et godt samarbejde med Tune Kirke. 
Ca. 200 børn og voksne deltog. 
 
Film: om Tune er udgivet i år. 36 sponsorer fra Tune erhverv har deltaget. Sven Edelmann 
og Torben Boyd var rundt i Tune sammen med  AB Media. 
 
Vælgermøde: blev afholdt den 27. oktober 2021 i Tune-Hallen ved Kommunevalget 2021  
Referat findes på vores hjemmeside under Referater/+Diverse møder/Referat 
Vælgermøde2021  
 
Trafikplan; Der er udarbejdet en Trafikplan for Tune, som også findes på vores hjemmeside. 
 
Vestergade: Er stadig generet af meget tung trafik, store lastbiler larmer meget 
 
Lokalplan: I Greve Kommunes Lokalplan, har Tune fået lovet sin egen del. 
 
TDC: startede med at grave ved Tinggårdshegnet uden tilladelse, hvilket skabte stor 
frustration hos beboerne, da gravefirmaet ødelagde deres grønne områder, som er betalt af 
beboerne selv gennem deres Grundejerforening. TDC har ret til at lægge rør ned, men de 
grønne områder skal afleveres i ordentlig stand, altså som før de startede med at grave. 
Løkkevej: Vi støtter op om at al gruskørsel fra Grusgraven ved Løkkevej henlægges til 
udkørsel ved siden af Løkkevej, og ikke som først godkendt til udkørsel ved Roskildevej 64. 
Det kræver at Nymølle (Gravefirmaet) søger Roskilde kommune om godkendelse til 
udkørsel ved Løkkevej.  
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Spæncom: Der har været ulovligt byggeri på Spæncom-grunden, men papirerne er nu i 
orden og det kører efter en plan. Der kommer nu kun 2 etager, mod tidligere 3 etager. 
 
Ring 5: Inden for få dage vil forundersøgelsen være færdig. Et alternativ til Ring 5 kunne 
være en udvidelse af forbindelsen Roskilde - Ringsted. 
 
Borgmester besøg: Den 19. maj 2021 havde vi møde med Borgmester Pernille Beckmann 
og Centerchef for Teknik og Miljø Anne-Sofie Degn. 
 
TunePosten : Tak til Dan Bjerring for at han vederlagsfrit lader os disponere over en hel side 
i hans avis. 
 
Opgaver til fremtiden: 
Handlingsplaner: Der er udarbejdet handlingsplaner til diverse opgaver, som tidligere er 
nævnt. Herunder også cykelstier 
 
Fortov: Vi har netop erfaret, at der er blevet afsat 4 mill. kr. til renovering/nyetablering af 
fortove i Tune, som Vej og Landskab har bedt os være behjælpelige med at udpege.   
 
Kommende arrangementer: 
Forårstur med Hedelandsbanen den 21. maj 2022: Program findes i marts nummeret af 
TunePosten og på vores hjemmeside, hvor tilmelding også kan foretages. 
Vi håber at Borgmester Pernille Beckmann og Centerchef for Teknik- og Miljø Rikke 
Hvelplund har mulighed for at deltage, da vi ønsker forlængelse af Veteranbanen til 
Vinterrasserne i Hedeland /Tune.  
 
Tune vil ikke være større:  
Fra salen blev der gjort opmærksom på, at i filmen byder vi folk velkommen til Tune, men vi 
ønsker ikke at byen skal blive større, det passer ikke sammen. 
Dan: Vi ønsker et nyt seniorbolig område ved hallen, ikke at forveksle med plejecenter, som 
er visitations berettiget, så der bliver plads til at de ældre kan flytte fra de store villaer og 
nye unge kan flytte til. 
 
På et tidspunkt var der projekteret 750 etageboliger ved Rendebjergvej.  
Bodegaen i centeret blev atter diskuteret, Dan og flere fra salen ønsker den revet ned. 
Resten af diskussionen blev henvist til eventuelt, da det stadig var formandens beretning. 
 
4. Forelæggelse af regnskabet ved kassereren. 338 medlemmer 
 annonceindtægter 5 annoncører= 5000 kr.. 47 kr. i sponsorindtægter fra flasker.  
 7 bestyrelsesmøder 4382 kr.. Juletræsarrangement juletræ, lys 
 
 John fra salen: Hvorfor er bestyrelsesmøderne så dyre?  

Kassererens svar: Vi får 2 stk. smørrebrød og en øl eller vand pr. møde, hvilket svarer 
til 62 kr. pr. person pr. møde 

 
5. Indkomne forslag: herunder forslag til kontingent, som forbliver uændret på 100 kr. 

Forslag om navneændring. Tune Lokalrådsforening ændres til Tune Lokalråd. Vedtaget 
 Karin Stampe: Ang. Fortov. Lokalrådet fortsætter arbejdet med Vej og Landskab 
 
6. Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen 1 Formand + 1 Næstformand +  1 

kasserer + 4 rådsmedlemmer + 2 suppleanter + 2 Revisorer = 9 rådsmedlemmer, vi 
mangler en suppleant. 
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7. Valg: 
 a. Formand i ulige år,  
 b. Kasserer i lige år 
 c. Rådsmedlemmer med halvdelen i ulige år og halvdelen i lige år 
 d. 2 suppleanter. 2. suppleant ønskes besat samt en sekretær  
 e. 2 revisorer, 1 i ulige år og 1 i lige år.  
 Alle valg er 2-årige (suppleanter vælges dog kun for 1 år)  
 
 John Stampe er på valg - ønsker ikke genvalg. Lisbeth Jensen valgt til ny kasserer 
 Torben K. Nielsen og Bernt Freiburg er på valg - ønsker genvalg 
 Revisor: Lise Persson er på valg - ønsker genvalg 
 
8. Eventuelt 
 Bodegaen fortsat. 
 Svend Erik: Bodegaen er fuldstændig ødelagt under gulvet.  

John Stampe (JS): Har undersøgt muligheden af køb og nedrivning af Bodegaen. JS 
har spurgt ind til om forskellige puljer kunne gøre sig gældende:  

 
Nedrivningspuljen, kunne ikke lade sig gøre så længe ejer holdt bygningen i sådan en 
stand så den ikke er til fare for andre.  

 
 Landsbypuljen kunne heller ikke søges, da Tune ikke er en Landsby   
 

Byfornyelsespuljen kunne heller ikke søges i relation til skimmelsvamp, der går 
forlydende om at Bodegaen er fyldt med skimmelsvamp, da det kun gives til 
privatboliger, og Bodegaen går under erhvervsbolig.  

 
Mange dialoger med ejer af bodegaen, der er mange gode afskrivninger, og det vil 
åbenbart blive for dyrt at sælge, så derfor ønsker ejer ikke salg. 

 Lene: Ønsker også at bodegaen fjernes.  
 

Dan: Indenrigsministeren kan bede ejer om at bygningen bringes i orden eller rives 
ned. 

 
Dan bringer en artikel i TunePosten i weekenden i denne uge 11. Dan blev opfordret til 
at påtage sig denne sag. 

 
Inger Wätjen: Ønsker stadig en biograf. Der var nogle jatilsagn, men også ønsket om 
nedrivning kunne høres i salen. 

 
Stine Haslund spurgte ind til om Vort Tune var en anden organisation. Sven Edelmann 
forklarede at Vort Tune blev oprettet i Tune IF, da Sven var formand der.  

 
 Vort Tune er blevet til Tune Lokalråd. Oprydning på vores hjemmeside er tiltrængt. 
 

Generalforsamlingen sluttede med at Sven takkede Torben Weiss som dirigent, John 
Stampe som afgående kasserer. 
 
Dirigent:   


