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• Civilsamfund, politik og lokalsamfund 

Torsdag den 2. november 2017.  
  

• Hvem er Sven Edelmann? 
  

• Hvidovre Badminton (HBC) – Tune IF – Idrætsunionen i 
Greve. Idrætsrådet i Greve – DGI Roskilde Amt – Tune IF – 
Tune Lokalråd. 
  

• Finmekaniker – Salgsdirektør.  
  

• Vi bliver vurderet på resultater, ikke på snak og fine ord. 
  

• Tune IF 1971 til 2017 leder - - 1987 til 2017 Hovedformand. 
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• Resultat – Team – samarbejde - ledelse 
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• Vedtægter - muligheder – udvikling 

  
• Visioner og handlingsplaner.   

  
• Organisation – motiverede ledere – sammenhold – 

traditioner. 
  

• Håndbog – regelsæt – Regnskab (2016 400 T.kr.) 
  

• Tune Hallen. 
  

• Tune IF vi arbejder lokalt, vi lærer globalt. 
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• Idrætssamarbejde i Greve – Samarbejde er tillid. 

  
• ERFA foreninger. 

  
• Folkeoplysningsloven og kommunerne begrænser idrættens 

udvikling. 
  

• Samarbejde med Greve Kommune. 
  

• Tune IF’s opgaver er medlemmerne, og borgere i Tune. 
  

• I de kontrakter vi er gået ind i, er det os der har ansvar og 
bestemmer, det er ikke en diskussionsklub. 
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• Hovedforeningen 

 
• Flygtninge 

  
• Lektie cafe 

 
• Center for Bedre Livskvalitet 

  
• Tune skole ADHD børn  

  
• Visiteret Motion og ældre træning. 

  
• Knæ genoptræning (Glad) 
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• Tune Lokalrådsforening 

 
•  

  

• Visioner  20. april 2017. 
  

• Vi ønsker at samle borgere. 
  

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

• Vi ønsker ældreboliger og plejehjem i VORT TUNE. 
  

• Vi ønsker borgerservice tilbage til VORT TUNE. 
  

• Vi ønsker et forenings- og kulturhus midt i VORT TUNE.  
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• Vi ønsker selv at tage tiltag til udviklingen af VORT TUNE. 

  
• Vi ønsker et lokalt selvstyre inden for gældende love 

(Landsbyer) 
  

• Vi ønsker at gøre tiltag til aktiviteter i VORT TUNE. 
  

• Vi ønsker at samle resursefaglige borgere til at være med  
i arbejdet.  
  

• Vi ønsker et Erna samarbejde med andre Landsbyer. 
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• Greve Kommune Paragraf 17 stk. 4 udvalg 

  
• Aktivitets plan. 

  
• 25 oktober 2017  Vælger møde 

  
• 30 oktober 2017 Astrid Krag 

  
• 16 november 2017  Medlems og Partnermøde 

  
• 28 november 2017  Politi og sikkerhed 

  
• 03 december 2017  Juletræ 
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Vælger møde den 25. oktober 2017 
  
 1. Plejehjem – senior– ældreboliger og lufthavn 

 –   Valgflæsk. 
 2. Trafikken gennem Tune – Tinggårdsvej. 
 3. Borgerservice tilbage til Tune. 
 4. Spæncom, beboelse og svineri. 
 5. Udvikling af Tune Center – Forenings og 

 Kulturhus. 
 6. Tunes udvikling bestemmes af borgerne i 

Tune, eller af Politikere i Greve Byråd? 
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