
Tune Borgerhus 
Beretning for året 2020 
 
 
I Tune Borgerhus’ formålsparagraf, står der, at institutionens formål 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. 
 
Det har vi godt nok haft noget besvær med i 2020. Coronaen lagde en stor og meget effektiv dæmper på 
det hele. 
 
I 2020 har Borgerhuset selv afholdt 4 arrangementer. Vi startede den 31. januar med en jazz-aften med 
The Spirit of New Orleans, der var som vanlig pæn tilslutning, - 109 deltagere - det blev en god aften, hvor 
der også blev tid til lidt fællessang. 
 
Den traditionelle vinsmagning den 4. februar i samarbejde med SuperBrugsen var igen lagt i hænderne på 
Kim Rafn fra firmaet ViniPortugal – som fortalte vidt og bredt om vine fra forskellige lande – selvfølgelig 
incl. smagsprøver. 
 
Søndag den 16. februar havde vi arrangeret et eftermiddagsarrangement med Irsk Folkemusik leveret af 
Stouts 
 
Vi nåede også lige at afholde vores generalforsamling den 3. marts – der var 46 deltagere. 
 
Det sidste arrangement inden vi måtte lukke ned pga. Coronaen var Countryaften med Trine and The 
Handsome Cowboys som var et nyt bekendtskab i Borgerhuset – der deltog 109 personer, og det foregik 
den 6. marts. 
 
Det var så det hvad angår arrangementer og det betød at vi måtte undvære et søndagsarrangement den  
29. marts med Leo Weisleder Adolph, som mange af jer garanteret kender – vi måtte undvære Tune Fest – 
Jazz i haven – husets fødselsdag den 24. oktober med Rocking Ghosts og vores nok mest hyggelige 
arrangement, nemlig jule hygge med Keld og Hilda. Men hvad nok var allerværst var, at vi også måtte 
aflyse bestyrelsens og Støttegruppens julefrokost. 
 
Som omtalt på sidste års generalforsamling, havde vi vedtaget en udvidelse af vores skur her på østsiden af 
huset til afløsning af vor ”smukke” skurvogn – vi nåede lige at få påbegyndt denne udvidelse i 2020, da vi 
ellers skulle have været til at søge om en ny byggetilladelse. 
 
På grund af omstændighederne, har huset naturligvis ikke været brugt nær så meget som sædvanligt. Ud 
over vores egne 4 arrangementer, har det været brugt 69 gange til forskellige aktiviteter som f.eks. 
generalforsamlinger, Parkinsonforeningen har været her 2 gange og Ældresagen 16 gange. Fodboldens 
Venner nåede at afholde 3 bankospil og Tune IF bridge har været her 18 gange. Herudover har Tune Skole 
Lunden brugt huset 17 gange, som en konsekvens af, at de ikke måtte være så mange elever i hvert lokale. 
Private fester har der været 18 af.  
 
 



Trods nedgang i indtægterne er vi alligevel kommet ud med et pænt resultat. Vores overskud i 2020 har 
været på kr. knap 218.000,- mod 203.000,-  i 2019  - så det er faktisk en bedre forretning at have mindre 
aktiviteter, men bare rolig det kommer ikke til at ske. 
Leif kommer senere ind på tallene, så det vil jeg ikke bruge krudt på. 
 
Lidt om husets tilstand. Den udvendige vedligeholdelse er et kommunalt anliggende, med alt hvad det 
indebærer. I slutningen af oktober havde vi et møde med en bygningsingeniør, og vi gennemgik hele huset, 
og det blev noteret, hvad der trængte til at blive lavet. Vedkommende var meget indstillet på, at nu skulle 
der ske noget, men indtil nu er intet hændt. Murværket er mange steder temmelig forfaldent, dels grundet 
alderen, men også fordi der har været brugt forkerte materialer i forbindelse med de udbedringer af 
skader, der er sket gennem tiderne. Tag og skorstene trænger også til en kærlig hånd. Vinduerne sukker 
efter maling, her har vi dog lavet en aftale med Kommunen om, at vi selv finanserer malingen af dem. Det 
arbejde udføres her i sommer. 
 
Vi har også i efteråret haft møde med en Kultur- og Fritidskonsulent vedrørende en ny driftsaftale mellem 
Borgerhuset og Greve Kommune. 
 
Den indvendige vedligeholdelse, som vi selv står for, har været meget begrænset i 2020 grundet de meget 
få aktiviteter, der er foregået. Vor kære malerven Mundo huserer stadig på 1. sal, dog i noget mindre grad 
end tidligere, men så længe han gør det, gå vi ikke i gang med renoveringen. 
 
Jeg sagde på sidste års generalfosamling, at rygterne om, at der evt. skulle opføres et plejecenter her ude 
mod øst – nu endelig var manet i jorden. De var åbenbart ikke manet længere ned i jorden, end at de er 
højaktuelle igen. Der arbejdes i øjeblikket med udarbejdelse af planerne, og der har været holdt et 
Borgermøde i Hallen om sagen. Jeg er med i en interessegruppe, som Kommunen har nedsat, men grundet 
Coronaen, har det været meget begrænset med aktiviteten i denne gruppe. Et enkelt møde er det dog 
blevet til. På dette møde deltog folk fra Kommunen samt en arkitekt, som skal komme med et oplæg til 
udformningen af projektet. Der var fra flere sider kraftige protester mod planerne bl.a. fra 
Grundejerforeningen Lunden, som bl.a. omfatter Lundegårdsparken, som protesterede mod planerne om 
et byggeri på 3 etager lige i deres baghaver. Arkitekten lovede at se på dette, og er også kommet med en 
tilbagemelding om, at det nok ikke bliver nødvendigt at bygge i 3 etager. 
Greves Borgmester Pernille Bachmann har haft møde med Trafikministeren om Støjzonen, der forhindrer 
opførelse af Plejehjemmet oppe ved Tune Hallerne. Det tager dog 1,5 – 2 år at ændre denne, og det har 
man ikke tid til at vente på. Man vil nu forsøge at få en dispensation, så alt håb er måske ikke ude endnu. 
 
Sluttelig skal der lyde en stor tak til jer alle, der bakker op om husets arrangementer – de har dog været 
meget begrænsede i 2020 – men alligevel. Vi satser på at komme i gang igen søndag den 8. august med 
Jazz i Haven med Creole Cats. 
 
Der skal lyde en stor tak for godt samarbejde til bestyrelse, suppleanter og medlemmerne af vores 
uundværlige støttegruppe – uden dem ville vi ikke kunne gennemføre. En særlig tak skal lyde til Jytte 
Sørensen, som efter 30 år har valgt at stoppe. Lis Rønnenkamp har også valgt at stoppe i Støttegruppen – 
tak for din indsats, Lis. Velkommen i gruppen skal lyde til Peder Hansen og Winnie Bachmann. 
Også stor tak til Leif, der som huset’s daglige leder sørger for at det hele fungerer. 
 
Torben Weiss - formand 


