Referat af

TIK’s Hovedgeneralforsamling
Tirsdag den 26. februar 2002.
Generalforsamlingen blev afholdt i Taastrup Idræts Haller - Restaurant "Stopurets" mødelokale..
_____________________________________________________________________________

Formanden Erhardt Franzen bød velkommen til TIK’s årlige generalforsamling og præsenterede medlemmerne og
suppleanterne i FU.
Dagsordenen.
Pkt. 1.
Henning Aasberg blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed.
Dirigenten bad en repræsentant for hver afdeling om at aflevere sedler for stemmeberettigede i resp. afdelinger.
Antal stemmeberettigede opgjort til 44.
Dirigenten anførte, at han ville udpege stemmetællere, hvis der ville blive brug for sådanne..
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.
Pkt. 2. - Forretningsudvalgets beretning.
Erhardt Franzen forelagde forretningsudvalgets beretning for TIK virksomhed år 2001 i overensstemmelse med den
omdelte skriftlige beretning. Herudover nævnte Erhardt Franzen i forbindelse med jubilæumsaktiviteterne, at man på et
netop afholdt FU møde, havde besluttet at starte en kropsmassageaktivitet op, hvorfra et evt. overskud ville blive
øremærket til jubilæumsaktiviteter. Der vil komme opslag m.v. om denne aktivitet i den nærmeste fremtid.
Dirigenten forespurgte forsamlingen, om der var spørgsmål eller bemærkninger til beretningen.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, hvorfor dirigenten konstaterede denne modtaget og taget til
efterretning af generalforsamlingen.
Pkt. 3 – Forelæggelse af TIK’s reviderede regnskab.
Erhardt Franzen indledte dette dagsordenspunkt med en redegørelse vedrørende afskrivninger og tilgodehavender
således:
"På TIKs generalforsamling sidste år under regnskabsbehandlingen bemyndigede forsamlingen FU til i regnskabsåret
2001, at afskrive det i TIKs regnskab for 2000 under aktiver tilgodehavende beløb på 21.995 kr. vedrørende "HøjeTaastrup Rundt 1999" og 7.915 kr. vedrørende TIK Motionscykling fra 1999, såfremt FU fandt det nødvendigt og
hensigtsmæssigt, idet kravene fortsat kunne opretholdes.
(I 2000-regnskabet var der gjort afskrivning på et beløb på ca. 10.000 kr. stammende fra et i 1999-regnskabet for FU
optaget tilgodehavende hos en basket-aktivitet, der ikke virkede mere).
Inden for omtalte bemyndigelse for 2001 har FU - i samarbejde med FMSK - besluttet at afskrive nævnte tilgodehavende
på 7.915 kr. hos Motionscykling. Det er sket efter en ret så omfattende kortlægning af mellemværendet mellem
Motionscykling og FU samt også vedrørende bevilling på 5.000 kr. fra TIKs Idrætsfond til Motionscyklings etablering
lige efter årsskiftet 1999/2000. Under kortlægningen blev det fastslået, at Motionscykling aldrig havde fået den regning
på beløbet, som i FU-regnskabet for 1999 var grundlaget for det optagne tilgodehavende hos afdelingen.
I samspillet mellem TIKs Idrætsfond, Motionscykling og FU (i samråd med FMSK)
er afskrivningsmodellen fundet ved, at FU i 2001-regnskabet afskriver hele tilgodehavendet - mod at FU af Idrætsfonden
er godtgjort de 5.000 kr. af de 7.915 kr., og at FU så selv udgiftsfører/afskriver resten. Af regnskabet vil forsamlingen se
forskellen, som er 2.915 kr., udgiftsført under afskrivning. Med løsningen bortfalder også kravet på udeståendet til
Motionscykling.

Når det drejer sig om udeståendet på 21.995 kr. vedrørende motionscykelløbet "Høje-Taastrup Rundt 1999", så er der i
løbet af året ikke bragt klarhed omkring uklarhederne i sagen. Uklarhederne er i relation til, at de 21.995 kr., som
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antagelig omhandler cykelløbdeltagernes indbetalte deltagergebyr i 1999, er bogført som en indtægt, hvilket det jo også
er, og konteret og regnskabsført indsat på FUs konto i banken i 1999, hvilket imidlertid aldrig er sket, hvorfor mankoen.
Det foreliggende bilagsmateriale vedrørende 1999 rummer alle oplysninger omkring "HTR 1999", ligesom der ikke er
konstateret uklarheder i forhold til øvrige dele af regnskabsbilagene for 1999. I alt sin enkelthed er spørgsmålet, hvordan
er mankoen på de 21.995 kr. i 1999 opstået.
Der har i det forløbne år været ført en betydelig korrespondance mellem de ansvarlige i 1999 - daværende kasserer Hans.
O. Clausen og daværende formand Preben Andersen samt deres respektive advokater - med det formål at afdække
uklarhederne omkring mankoens opståen. Der er fra de pågældende peget på en række ting, som udskiftning af FU,
tidligere års uoverskuelighed i regnskaberne i TIK, manglende kassererindsats i FU i 2000 m.v., men alt sammen ting,
som ikke ændrer ved det forhold, at der med udgangspunkt i bilagsmaterialet, bogføringen og konteringen samt
afslutningen af regnskabet for 1999 ikke mangler oplysninger ud over, at der ikke findes kvittering for beløbets
indsættelse i banken, såvel som der i bankens registreringer ikke forekommer, at beløbet er gået ind på FUs bankkonto.
Da vi således ikke har kunnet komme videre selv mellem parterne omkring en afklaring vedrørende mankoen, koblede vi
juridisk bistand på og rettede i november 2001 henvendelse til Politiet i Glostrup med anmodning om hjælp til at afdække
uklarhederne.
Den 8. ds. modtog vores advokat svar fra Politimesteren i Glostrup, dateret den 30/1-02. Af svaret fremgår, at Politiet
ikke vil indlede nogen efterforskning i sagen, og at der således ikke af Politiet vil blive foretaget videre i anledning af
henvendelsen.
Begrundelsen for afgørelsen er, at der ikke findes rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det
offentlige, er begået. Der er i Politiets afgørelse navnlig lagt vægt på, at forholdet fremstår som en civilretlig tvist.
Sammen med vores advokat, Egon Høgh har vi vurderet Politiets svar. Resultatet heraf er, at vi mener, at Politiets svar
beror på en klar misforståelse omkring det af os fremsendte dokumentationsmateriale til Politiet i sagen, hvorfor vi i
sidste uge påklagede Politiets afgørelse til Statsadvokaten for Sjælland.
Vi har i dag modtaget bekræftelse fra Statsadvokaten på , at anken er modtaget.
Det omtalte er den aktuelle status vedrørende manko-sagen.
Efter rådføring med advokat Høgh må vi konstatere, at der ved udarbejdelsen af årsregnskabet for FU 2001 fortsat ikke er
sket en afdækning af uklarhederne vedrørende mankoen, og beløbet er derfor - i lighed med i fjor - optaget i status som et
tilgodehavende vedrørende "HTR 1999".
I tilknytning hertil ønsker FU - i lighed med sidste år - at få generalforsamlingens bemyndigelse til : "I regnskabsåret
2002 at kunne afskrive det i TIKs regnskab for 2001 under aktiverne anførte tilgodehavende beløb på 21.995 kr.
vedrørende "Høje-Taastrup Rundt 1999", såfremt FU finder det nødvendigt og hensigtsmæssigt, idet kravet fortsat kan
opretholdes."
Herefter gennemgik kassereren Niels Eriksen de omdelte regnskaber for hhv Klubhus og Forretningsudvalg.
Regnskaberne havde tillige ligget fremme i Klubhuset siden 7. februar 2002.
Vedrørende Klubhuset anførte kassereren, at omsætningen havde været lidt mindre end budgetteret, men at bruttoavancen
dog var steget lidt. Under passiver var afsat 24.000 kr. til renovering, idet der var modtaget tilskud fra kommunen, hvoraf
en andel endnu ikke var anvendt.
Til Forretningsudvalgets regnskab anførte kassereren, at man havde hensat 6.000 kr. til advokatbistand, ligesom der var
afsat feriepenge til kontormedhjælperen - disse beløb var tillige under passiver.
Herudover var der ikke store afvigelser i regnskaberne i forhold til budgettet.
Der var ikke spørgsmål fra forsamlingen til de 2 regnskaber hvorfor dirigenten konstaterede, at de 2 regnskaber var
godkendt.
På dirigentens spørgsmål gav forsamlingen FU den ønskede bemyndigelse vedrørende mankoen fra "HTR 1999".

Pkt. 4 – Fastsættelse af kontingent samt budget 2002.
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Kassereren gennemgik de omdelte budgetter.
For Klubhuset rummede det knap så store renoveringsudgifter som forgangne år og en smule fremgang i omsætningen.
For Forretningsudvalget lå der dels et uændret kontingentforslag på 40 kr pr. medlem samt et forslag om et ekstraordinært
kontingent på 10 kr pr. medlem øremærket til jubilæumsaktiviteter.
Som Erhardt Franzen allerede i sin beretning havde anført, lå det lidt tungt med at skaffe penge til jubilæumsaktiviteterne
hvorfor man foreslog dette ekstraordinære kontingent. Erhardt Franzen anførte tillige, at såvel Fodboldafdelingen som
Svømmeafdelingen, skriftligt havde meddelt, at de ikke kunne støtte et sådant ekstraordinært kontingent.
På spørgsmål fra Tom Friisgaard, fodbold, svarede Erhard Franzen, at man alene stemte om 2002.
Ved afstemning i forsamlingen fordelte stemmerne sig således :
39 stemmer for
5 stemmer i mod
ingen undlod at stemme
Der var således vedtaget et kontingent på 40 kr. pr. medlem samt et ekstraordinært på 10 kr pr. medlem, øremærket til
jubilæumsaktiviteter.
Pkt. 5 – Forelæggelse af Idrætsfondens reviderede regnskab.
Grethe Pedersen gennemgik herefter det for TIK's Idrætsfond fremlagte regnskab. Regnskabet gav ikke anledning til
spørgsmål og/eller kommentarer og var herefter godkendt.
Pkt. 6 - Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag.
Pkt. 7 - Valg jf. TIK’s love.
Ad pkt. a.: Valg af formand. (2 år)
Erhardt Franzen genvalgt
Ad pkt. b: Valg af medlem til FU (2 år)
Carsten Pedersen genvalgt
Ad. pkt. c: Valg af et medlem til FU (2 år)
Per Rohwedder genvalgt
Ad pkt. d. : Valg af 2 suppleanter til FU (1 år)
Anneli Jensen og Carsten Holst genvalgt
Ad pkt. e. : Valg af 2 revisorer (1 år)
Henrik Nielsen og Ove Nielsen genvalgt
Ad pkt. f. : Valg af revisorsuppleant (1 år)
Knud Sommer genvalgt.
Ad pkt. g. : Valg af medlemmer til TIH bestyrelse:
Birte Rasmussen og Knud Sommer genvalgt for 2 år
Ad pkt. h. : Valg af personlige stedfortrædere for medlemmer i TIH bestyrelse
Bent Poulsen blev genvalgt som personlig stedfortræder for Knud Sommer og Steen Jørgensen, Bueskydning blev nyvalgt
som personlig stedfortræder for Birte Rasmussen
Ad pkt. i. : Valg af formand for Klubhusudvalget (2 år)
Kim Rasmussen nyvalgt
Ad pkt. j : Valg af 2 repræsentanter til klubhusudvalget (2 år):
Britta Pedersen genvalgt og Mona Skov, Veteransport nyvalgt
Ad pkt. k: Valg til Idrætsfondens bestyrelse.
Niels Jørgensen nyvalgt for 3 år.
Ad pkt. l: Uddelinger fra TIK's Idrætsfond:
Grethe Pedersen fra Idrætsfonden uddelte herefter Carl R.' s rejselegat og det såkaldte "Olsens skulderklap".
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Grethe Pedersen anførte, at uddelingerne ifølge statutterne skulle gå til personer, der havde knoklet og brugt deres fritid i
TIK og det kunne man sige, at de to modtagere havde, nemlig Annette Olsen og Anneli Jensen.
Forsamlingen gav de to modtagere stor applaus.
Pkt. 7 - Eventuelt.
a. Erhardt Franzen bad de forskellige afdelinger om at kigge på indholdet af deres skabe og ovenpå skabene i klubhuset,
med henblik på at skaffe lidt mere plads, ligesom der er nogle kasser i kopirummet med pokaler m.m., der tilhører de
forskellige afdelinger.
b. EF takkede de afgåede medlemmer Annette Olsen, Gerda Darell fra Klubhusudvalget og Kai Sørensen fra TIK Fonden
og de modtog stor applaus fra forsamlingen.
c. EF bød velkommen til nye medlemmer i Klubhusudvalget, TIH bestyrelse og TIK Fonden og takkede dirigenten
d. Dirigenten sluttede herefter af og takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet traditionelt med et “TIK-leve.”
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00
270202 /Referat.: Peter Jeppesen

____________________________
Henning Aasberg, dirigent
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