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Tune Borgerhus 
Beretning for året 2019 
 
Vi har også i 2019 forsøgt at leve op til Huset’s formålsparagraf – som er: 
 
• At danne rammen om og være til rådighed for åbne kulturelle arrangementer og aktiviteter 
  etableret og gennemført af kommunens borgere. 
• At tage initiativet til gennemførelse af arrangementer og aktiviteter, som bidrager til et varieret 
   kulturliv i kommunen. 
• At fungere som kulturelt værested og miljø for kommunens borgere. 
• At stå til rådighed for andre arrangementer og aktiviteter, bl.a. i samarbejde med erhvervslivet. 
 

I 2019 har Borgerhuset selv afholdt 10 arrangementer. Det første var den 25. januar – en 
forrygende jazz-aften som startede med stegt flæsk og persillesovs – det er jo altid populært – og 
derefter et oplagt jazzband nemlig Hans Knudsens Jumpband – en god aften med 94 deltagere 
 
Vinsmagningen den 5. februar, der laves i samarbejde med SuperBrugsen var en lidt anderledes 
oplevelse end tidligere. Opgaven var lagt i hænderne på Lars Christensen fra fa. Novin, som bl.a. 
importerer vine fra Cantina Zeni, som er meget smukt og højt beliggende over badebyen 
Bardolino. Zeni familien har produceret vin i 4 generationer, men for ejeren Fausto Zeni betyder 
fremtiden meget mere og han ønsker ikke at være kendt for sin historie, men for sine vine. – Vi var 
så heldige at en af hans døtre var i Danmark, som ud over at se rigtig godt ud, havde en enorm 
viden om husets vine, som hun meget gerne ville delagtiggøre os alle sammen i – naturligvis. Det 
blev som før et rigtigt godt arrangement for de, som deltog med masser af gode vine og 
efterfølgende pølse- og ostebord.  
 
Søndag den 24. februar havde vi klemt et ekstra arrangement ind i kalenderen. Det var en 
eftermiddags forestilling, der startede med en let frokost for derefter at blive afløst af 
underholdning leveret af Leo Weisleder Adolph – en spillemand af hjertet…  - 90 mennesker 
deltog og de havde en herlig søndag eftermiddag. 

Vores årlige generalforsamling, som den vi holder netop nu, foregik den 5. marts og vi var 52 
personer 
 
8. marts stod i Countrymusikkens tegn. Vi havde besøg af Moonlight Rangers Countryband, som 
var et positivt bekendtskab for de 102 deltagende. 
 
Sankt Hans = Tune Fest og det var heller ikke nogen undtagelse i 2019 – og det blev den 
allerbedste i mange år. Tunefesten er et fælles arrangement mellem Tune Borgerhus, Lions Tune, 
Tune IF. Trim, spejderne og den gruppe af fodboldmedlemmer, der for nogle år siden fik den 
fantastiske ide at arrangere SuperBrugs Cup - en fodboldturnering for hele familien – det er blevet 
en kæmpe succes, som medvirker til det pæne overskud Tune Festen giver. De vil i øvrigt fra i år 
komme mere og mere med i planlægningen og praktisk afvikling.  
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I anledning af at Tune IF havde vundet konkurrencen Fantastiske Fællesskaber, havde man valgt 
at arrangere et Mini-OL for de yngste – det var alletiders ide og en meget stor succes.  
Sidste år fortalte jeg om en lille udfordring fra Greve Kommune, idet kommunen forlangte at vi 
skulle betale for at få lov til at anvende udenoms-arealerne. Vi blev i år præsenteret for en regning 
på kr. 5.000,- for at Tivoliet kunne få lov til at bruge arealet lige øst for Borgerhuset. Dette er så 
vidt vi ved fejet helt af bordet.  
 
 
Jazz i haven med Creole Catz søndag den 4. august, var et sindssygt godt arrangement med ca. 
250 deltagere. Da det er et arrangement uden billetsalg, vides det ikke, hvor mange der kommer, 
og hvordan vejret arter sig, er det vanskeligt at købe ind til. Med den flotte tilslutning, var der købt 
for lidt ind, så SuperBrugsen måtte besøges flere gange, for at supplere behov, men publikum tog 
de opståede "huller" i stiv arm.  
 
Den 20. september havde vi et arrangement med New Valentinos, som er en spillevende udgave 
af Los Valentinos, som opstod i midten af 70-erne – de opnåede at indspille 10 albums og de 
deltog i Grand Prix i 1982. Musikalsk, det var en meget positiv overraskelse, som der desværre 
kun var 53 personer oplevede. De spillede godt, men er ikke så kendte, da de stort set kun har 
spillet som studieband. Flere mente de var bedre end det ”vores husorkester” - "The Rocking 
Ghosts".  
 
Det forhindrede dog ikke at alle billetter til Husets fødselsdag den 2. november var væk på ca. 10 
minutter, og det var jo til netop Rocking Ghosts – og de gjorde det som sædvanligt ganske godt. 
 
Søndag den 17. november havde vi igen lånt huset ud til Danmarks ældste boyband – Stop op i 
Tide Mand. Det er et arrangement, som de selv står for, forstået på den måde, at vi lægger hus til 
og sørger for salg, opdækning m.m. Bandet står selv for billetsalget, som foregår ved indgangen, 
og det er deres ”hyre” for at spille. Der var desværre kun 37 betalende – men de havde heller ikke 
selv gjort noget for at gøre opmærksom på arrangementet. 
 
Årets sidste og måske nok hyggeligste arrangement – var traditionen tro – Julehygge med Keld og 
Hilda den 3. december – det blev som altid en hyggelig aften med glögg og æbleskiver 
og blandet underholdning – og vi har en fast aftale med Keld og Hilda, at så længe de har lyst til at 
komme her i december – så længe gider vi også have dem. 
 
Der er dog heldigvis også andre end os selv, der bruger huset. Huset har i 2019 været brugt 165 
gange. Det er et lille fald i forhold til 2018, hvor det havde været brugt 198 gange. Der har været 
afholdt 64 private fester og af disse har 21 strakt sig over hele week-ender. Bestyrelsen har 
vedtaget, ikke at udleje til 18-års fødselsdage og andre ungdommelige fester. Selv om det er 
svært at administrere, så betyder det, at vi ikke har nær så meget hærværk og slitage som 
tidligere. Det er selvfølgelig også medvirkende til fald i udlejninger, som påvirker lejeindtægten, 
men har også haft en positiv indflydelse på brugen af forbrugsstoffer – toiletpapir, håndklæder 
m.m. – det har også haft en gunstig indflydelse på udgifterne til rengøring. 
 
Det store brug af huset sætter selvfølgelig sit præg på det – det er et gammelt hus og kræver lidt 
mere vedligeholdelse end et nyere ville gøre. Greve Kommune som ejer huset står for den 
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udvendige vedligeholdelse – det bærer det tydeligt spor af, men vi selv står for den indvendige 
vedligeholdelse. Vi har i 2019 udskiftet en del af bordene her i lokalet, og stolene i det lille lokale, 
er også udskiftet. 
 
Som bemærket ved sidste års generalforsamling, så har vores ”scenevogn” holdt flyttedag. Det 
var et krav fra Greve Kommune – men har så også været startskuddet til udvidelse af vores skur. 
Det har vi fået byggetilladelse til, og går i gang med det, så snart vejrforholdene tillader det. 
 
Vi har stadig glæden af vores kære Mundo på 1. salen – men Mundo er blevet en ældre herre, så 
han bruger ikke stedet så flittigt mere – og er her nok på lånt tid. Når Mundo er ude, står hele 
1. salen til en meget kraftig renovering, og det har vi igennem en årrække afsat penge til. 
 
Tune Borgerhus er ikke en forening man er medlem af. Man kan dog støtte huset ved at være 
medlem af Borgerhusets Venner. Det koster kun kr. 75,- årligt, og så gi’r det lidt rabat på 
drikkevarer til udvalgte arrangementer. Der er i øjeblikket ca. 150 medlemmer. Huset kan benyttes 
af alle, der har bopæl i Greve Kommune. 
 
Vi har fortsat en god økonomi. Det skyldes dels tilskuddet fra Greve Kommune, der i 2019 har 
været på 349.698 kr. mod 339.632 kr. i 2018 – men også indtægterne fra udlejningerne til private 
fester m.m. betyder meget for vores økonomi – de var i 2019 på 197.402 kr.  
 
Borgerhusets fortsatte rolle som samlingspunktet, ligger mig og resten af os meget på sinde. 
Huset vil uden tvivl være her i mange år endnu. Det er en skøn plet i vores lille by – og som jeg 
også sagde de sidste år, må fremtiden vise under hvilke former det skal være. 
 
Sluttelig skal der lyde en stor tak til jer alle, der bakker op om husets arrangementer – der er 
heldigvis oftest meget stor tilslutning til det vi laver – og også kunstnerne er glade for at komme 
her. 
 

Der skal også lyd en stor tak for godt samarbejde til bestyrelse, suppleanter og medlemmerne af 
vores uundværlige støttegruppe – uden dem ville vi ikke kunne gennemføre. Også stor tak til Leif, 
der som huset’s daglige leder sørger for at det hele fungerer. 
Vi vil alle også i 2020 gøre alt, hvad der står i vores magt for at bevare Tune Borgerhus som 
Tune’s kulturhus og stedet, hvor vi kan mødes til hyggelige og spændende arrangementer. 
 
Torben Weiss - formand 


