
 

 

Generalforsamling 12. marts 2019 

Indledning. 

2018 har været et spændende år med mange udfordringer for Tune Lokalråd, såvel internt 

som eksternt. 

Internt har vi haft en opgave med at få regnskab, medlemslister, mail og sms til at spille 

sammen, men det er lykkedes. Eksternt har de helt store opgaver været Trafikplan- og 

Fingerplanen og så samarbejdet med Greve Kommune.  

Men Greve Byråd er begyndt at lære, at der er noget der hedder Tune 

Lokalrådsforening, som husker hvor de glemmer.  

Vi stiller os tit det spørgsmål, hvorfor har vi valgt et byråd? 

Medlemmer. 

Vi har i 2018 ikke haft den medlemsudvikling som vi forventede, dels var vi optimistiske 

dels tænder borgerne ikke på samme måde, som ved fodbold eller anden sport. 

I Tune Lokalråd vinder vi ikke en sag hver uge, og vi kan ikke sige succes hver uge, vore 

sager tager ofte adskillige måneder som Fingerplanen, som sluttede med et positivt 

resultat.    

Medlemshusstande 

I 2017 = 330 og i 2018 = 354 

Kommunikation  

Vor medlemsregistrering er grundlæggende for vort regnskab, og kontakt til medlemmerne 

gennem Nyhedsmail og SMS.  

Vi har fået MobilePay som er blevet rigtig godt modtaget, medlemmerne betaler med det 

samme, tror der var over 50 der betalte den første uge. 

Vor hjemmeside er velfungerende, hvor man kan hente informationer og tilmelde sig de 

forskellige arrangementer, udarbejdelsen er stort set betalt af de annoncer der er på. 

TUNEPosten stiller en side gratis til rådighed hver måned, så en stor tak til Dan. 

Ny persondatalov, Tune Lokalråd har lavet et regelsæt så vi lever op til loven 

Budget   
Version 1 8. januar 
2019 

Konto nr. Konto navn Budget Opfølgning Budget 

    2018 Tkr. 31. dec. 2018 2019 

Indtægter Ver. 2 

9012 Kontingenter medlemmer 50 34,350 45 



 

9014 Kontingenter foreninger 0 0 0 

9016 Annonceindtægter 15 5,000 6 

9018 Sponsorindtægter 1 0 9 

9030 Deltagergebyr 1 25 1 

9034 Kommunale tilskud 10 0 0 

9040 Refusion kursus 4 0 0 

9044 Kort og trøjer 0 0 0 

9090 Renter 1 0 1 

9095 Diverse 1   0 

  I alt 83 39,375 62 

Konto nr. Konto navn Budget Opfølgning Budget  

    2018 Tkr. 31. dec. 2018 2019 

Udgifter 

9510 Foreningskontingent (DGI) 3,5 0 0 

9511 Annonceudgifter 0 750 1 

9516 Kommunale aktiviteter 10 0 0 

9520 Aktiviteter 10 0 10 

9530 Bestyrelsesmøder 2,4 3,274 5 

9532 Foredrag 20 1,080 23 

9540 Gaver 2 408 1 

9550 Gebyrer 2 323 1 

9552 Kontor 2 1,564 2 

9554 Telefon 1 0 0 

9560 Rapporter, advokat + forsk. 5 0 5 

9564 Uddannelse 5 0 0 

9570 Småanskaffelser 2 1,225 2 

9572 Planter 0 3,375 1 

9574 Tunestenen   0 0 

9580 Hedelandstur 0 0 0 

9582 Julearrangement 1 740 1 

9584 Andre arrangementer 5 7,516 10 

9586 Generalforsamling 6 5,900 6,5 

9590 Diverse 2 352 1 

  I alt 78,9 26,507 70 

          

  Resultat 4,1 12,868 -8 

     Vedtægtsændringer  

Tune Lokalrådsforening blev alligevel ikke godkendt herfor er paragraf 4 ikke 

ændret. 

På generalforsamlingen 2018 traf vi beslutning om følgende vedtægts ændringer. 



 

 

Nuværende 

§ 4.  Medlemskab: 

 Som aktivt medlem med stemmeret på foreningens generalforsamling optages enhver 

beboer og erhvervsdrivende i Tune Sogn, der er fyldt 18 år. 

Endvidere kan tidligere beboere i Tune Sogn optages som passive medlemmer. 

Nyt Forslag  

       § 4.  Medlemskab: 

      Som medlem med stemmeret på foreningens generalforsamling kan optages enhver      

      der vil støtte op og arbejde for foreningens formål, interesse områder og Visioner.  

      For at have stemmeret skal man være myndig. 

Vedtægtsændringen blev godkendt på generalforsamlingen den 13. marts 2018  

NB.: Vedtægts ændringen er en forudsætning for godkendelse af Tune Lokalrådsforening 

som offentlig frivillig får vi følgende muligheder. 

Denne vedtægtsændring vil kun være aktiv hvis vi bliver godkendt som en 

”Offentlig frivillig forening ” 

 Forskellige aktiviteter der er gennemført 

a. Vandre og cykelture i Tune 

b. Deltagelse i Kirkearrangement 

c. Tune By Night 

d. Juletræsfest i Tunecentret med 400 deltagere, sammen med 

Erhvervsforeningen.  

 

Borgerforslag 

a. Vi har udarbejdet et borgerforslag således, at borgerne kan få  

vigtige ting på byrådets dagsorden. 

b. Ingen reaktion fra Greve Kommune 

 

Fingerplanen 

a. Der var ikke lovlige huse eller lejligheder samt plejehjem i Tune, 

gældende fra 1973. 

b. En meget stor opgave med at få ændret Fingerplanen og 

støjkonsekvenszoner, så der kan bygges plejehjem i Tune. 

c. Vi har etableret samarbejde til mange sider for at få det til at lykkedes. 

d. Samarbejde med Lufthavn, Kommune, Erhvervsstyrelsen og  

Politikerne på Christiansborg. 

e. Den reviderede Fingerplan er ude til høring indtil 21. marts 2019 



 

f. Vi har sat gang i vort oplæg til plejehjem og ældre boliger.  

(for vigtigt til alene at overlade til Politikere) 

g. Tune Lokalråd har høringsret, indsigelse. 

 

1. Tuneudvalget. 

a. Er et kommunalt påfund, ikke valgt af borgere, enkelpersoner udpeget  

af Greve Kommune. 

b. Vi ser det fordi man ønsker, at vi skulle holde mund? 

c. Opgørelse møder, og behandling i Plan og Udviklingsudvalget. 

d. De opgaver der er tale om er dem som Lokalrådet arbejder med! 

e. Kun en i udvalget er ikke medlem af Tune Lokalråd. 

f. Referater er aldrig sendt videre til Plan og Udviklingsudvalget 

g. Ingen har set, hørt eller lyttet (Spild af tid?) 

 

2. Vestergade trafikplan. 

a. Projektet startede med at en beboer henvendte sig til Borgmesteren 

b. Møde med beboer og borgmester – trafikteam skulle komme med oplæg 

c. Tune Lokalråd, beboer og trafikteam, har udarbejdet oplæg. 

d. Forslag afleveret til Greve Kommune, afvist af direktionen 

e. Oplæg trafiktælling, videofilm, DTU støjniveau er sendt til samtlige 

byrådsmedlemmer. 

f. Aktindsigt kommunal tilladelse til lastbiler, kan ikke finde materialet 

g. Aktindsigt Midt og Vestsjællands politi, kan ikke finde tilladelser, der ingen 

kontrol med lastbiler. 

h. Vi har belært politiet om loven om aktindsigt 

i. Har primo februar lovet kontrol lastbiler. 

 

3. Trafikplan for hele Tune. 

a. Kaostrafik i Tune med personbiler og lastbiler fik Tune Lokalråd til at 

udarbejde en samlet trafikplan for Tune 

b. Vor trafikplan er et samarbejde mellem borgere, Tune Lokalråd og Greve 

Kommunes Trafikteam. 

c. Trafiktællinger mekanisk, og af mennesker 

d. Trafikplan sendt til hele byrådet, ingen reaktion 

e. Trafikteam har opsagt job i Greve Kommune. 

f. Møde med af lokalrådets medlemmer og grundejerforeninger. 

 

4. Spæncom Lundevej 17 

a. Bach Gruppen som ejer BG Beton er kendt for at gå til kanten + 

b. Vi har været efter ulovlig beboelse på grunden og manglende 

miljøgodkendelse, kommunen meddeler at man er under grænsen 

hvor der kræves en miljøgodkendelse! 



 

c. Antal af betonkanoner der kører ud? 

d. Bruger grund som oplagsplads (som vi kan se) 

e. Digitalt miljøtilsyn og opfølgning 

f. Tune Lokalråd og Grundejerforeningen Lundebo har sammen gjort 

indsigelse mod det planlagte byggeri. 

Det ser nu ud til at Greve Kommune delvis retter ind, da de sletter 

Blok B-6 i 3 etager som ligger meget tæt på bebyggelse med direkte  

indkig til beboerne, dernæst er der sket små ændringer i den oprindelige 

plan. 

 

5. Ring 5 

a. Trafikministeren meldte ud, at der nu skulle laves forundersøgelse for 

Motorvej Ring 5, som vil blive en katastrofe for Tune og andre byer langs 

vejføringen 

b. Tune Lokalråd har sammen med Torslunde nedsat en strategi gruppe, 

hvor vi samler Lokalråd og andre grupper der er imod Ring 5, det skrider 

fint frem. Vi afholder stormøde i Tune-Hallen på lørdag, hvor Kirsten 

Nymann, Pernille Beckmann og Laura Lindahl vil præsentere planen.  

Dan Bjerring har lovet at være ordstyrer,  

c. Opsamling af viden, eksternt og internt i Trafikministeriet, vejdirektoratet. 

d. Møder med Folketingets trafikudvalg, enkeltvis 

e. Opfølgning på transportkorridor, lovlig eller er der også her fodfejl.  

f. Kommuner der ønsker Ring 5, vil gerne betale! 

g. Hvad vil Greve Kommune hjælpe Tune Lokalråd med? 

h. Det kan blive nødvendigt at søge sponsor penge. 

 

6. Tune skole  

a. Plantning af Egetræ ved skolens 275 års fødselsdag 

b. Cepos undersøgelse 

c. Kursus for lærere den 11. april 2019 Verdes bedste skole i Tune, 

sponseres af Tune Brugsforening, Lions Tune og Tune Lokalrådsforening. 

 

7. Fremtiden 

a. Vi arbejder videre efter vore Visioner 

b. Vi ser den gamle Idrætsplads, kunne være Tunes blomsterhave et sted til 

ro og eftertænksomhed. Vi er bekendt med, at Kirken og Danmarks 

Nationalmuseum kunne være interesseret, og den muligvis er fredet. 

c. De store opgaver vil stadig være Plejehjem og ældre boliger, Trafik i Tune, 

lufthavn og Ring 5. 

d. Der kommer hele tiden opgaver ind fra højre som ikke er kendte i dag, 

men er meget vigtige. 

 



 

 

8. Samarbejde 

a. Tune Lokalråd samarbejder til alle sider, og på alle måder der er lovlige 

der kan fremme vore visioner. 

b. Det kunne være spændende hvis vi kunne få gang i en frivillighedsgruppe, 

vi kunne trække på til små og store opgaver. 

c. Dette var beretningen om et Tune Lokalråd i fremdrift til gavn for 

Borgerne i Tune Landsby. 

 

Formand 

Sven Edelmann 

 

 

 

 

 

 

  


