Referat af

TIK’s Hovedgeneralforsamling
Tirsdag den 24. februar 2004.
Generalforsamlingen blev afholdt i Taastrup Idræts Haller - Restaurant "Stopuret".

Formanden Erhardt Franzen bød velkommen til TIK’s årlige generalforsamling.
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 37 – 3 afdelinger var helt fraværende..
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.
Pkt. 2. - Forretningsudvalgets beretning.
Erhardt Franzen (EF) forelagde forretningsudvalgets beretning for TIK virksomhed år 2003 i overensstemmelse med den
omdelte skriftlige beretning.
Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til beretningen, hvorfor dirigenten konstaterede denne modtaget og taget til
efterretning af generalforsamlingen.
Pkt. 3 – Forelæggelse af TIK’s reviderede regnskab.
Vagn Sørensen (VS) gennemgik de reviderede regnskaber for FU og for Klubhuset.
Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til regnskaberne, som derefter var godkendte.
Pkt. 4 – Fastsættelse af kontingent samt budget 2004.
VS gennemgik de omdelte budgetter, der indeholdt et uændret kontingent på 40 kr./medlem til FU.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til dette. Kontingentet på 40 kr./medlem var således godkendt.
Pkt. 5 – Forelæggelse af Idrætsfondens reviderede regnskab.
Grethe Pedersen gennemgik herefter det for TIK's Idrætsfond fremlagte regnskab, og anførte, at obligationerne efter
samråd med bankrådgiver var udskiftet med investeringsbeviser. GP anførte videre, at man nok ikke kunne forvente
samme renteindtægt til næste år grundet den generelle rentenedgang.
Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til regnskabet, som derefter var 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 2 medlemmer til FU (2 år)
Carsten Petersen og Per Rohwedder genvalgt
Ad pkt. c. : Valg af 2 suppleanter til FU (1 år)
Anneli Jensen og Philip Chrone Pedersen genvalgt
Ad pkt. d. : Valg af 2 revisorer (1 år)
Henrik Nielsen og Ove Nielsen genvalgt
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Ad pkt. e. : Valg af revisorsuppleant (1 år)
Knud Sommer genvalgt.
Ad pkt. f. : Valg af medlemmer til TIH bestyrelse:
Birte Rasmussen og Knud Sommer genvalgt for 2 år
Ad. pkt. g : Valg af personlige stedfortrædere for 2 medlemmer i TIH’s bestyrelse (2 år)
Steen Jørgensen genvalgt som stedfortræder for Birte Rasmussen
Vagn Sørensen nyvalgt som stedfortræder for Knud Sommer
Ad pkt. h. : Valg af formand for Klubhusudvalget
Kim Rasmussen genvalgt
Ad pkt. i : Valg af 2 repræsentanter til klubhusudvalget (2 år):
Britta Bahn genvalgt og Erik Clausen (Veteransport) nyvalgt
Peter Jensen (Badminton) nyvalgt for 1 år
Ad pkt. k: Valg til Idrætsfondens bestyrelse.
Grethe Pedersen genvalgt for 3 år.
Ad pkt. l: Uddelinger fra TIK's Idrætsfond:
Carsten Petersen fra Idrætsfonden uddelte herefter Carl R.' s rejselegat og det såkaldte "Olsens skulderklap".
Carsten Petersen anførte, at uddelingerne ifølge statutterne skulle gå til personer, der havde slidt og slæbt og brugt deres
fritid i og for TIK og det kunne man i høj grad sige, at de to modtagere havde, nemlig Erhardt Franzen og Marlene
Klarskov Fleischer. (Marlene var dog ikke til stede.) Forsamlingen gav de to modtagere stor applaus.
Pkt. 7 - Eventuelt.
a. Kim Rasmussen takkede det afgåede klubhusudvalgsmedlem Mona Skov, som modtog stor applaus fra
forsamlingen, og nævnte at man ligeledes takkede Gert Arildsen, som dog ikke var til stede.
b. Erhardt Franzen takkede dirigenten
d. Dirigenten sluttede af og takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet traditionelt med et “TIK-leve.”
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.05
250205 /Referat.: Peter Jeppesen

____________________________
Henning Aasberg, dirigent
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