
 

 
 
 
 
 
 

5. april 2005 
 
 

Referat af 
TIK’s Hovedgeneralforsamling 

Tirsdag den 1. marts 2005. 
 
 
Generalforsamlingen blev afholdt i Taastrup Idræts Haller - Restaurant "Stopuret". 
 
Formanden Erhardt Franzen bød velkommen til  TIK’s årlige generalforsamling. Nogle var blevet 
forhindret i at komme p.g.a. aftenens snestorm. 
 
Pkt. 1 Valg af dirigent.  
 
Formanden foreslog Henning Aasberg som dirigent. 
Henning Aasberg blev valgt som dirigent. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlighed (§9). 
 
Dirigenten anmodede forsamlingen om at slukke for mobiltelefon og at undgå rygning. 
 
Dirigenten bad en repræsentant for hver afdeling om at aflevere sedler for stemmeberettigede 
i de fremmødte underafdelinger. Antal stemmeberettigede opgjort til 44 – 3 afdelinger var helt 
fraværende. 
 
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. 
 
Pkt. 2. - Forretningsudvalgets beretning. 
 
Hovedformanden kunne meddele, at 2 FU-medlemmer (Anneli Hvidesø Gerzymisch og Per 
Rohwedder) var fraværende grundet sygdom. Præsenterede de fremmødte FU-medlemmer. samt 
Peter Jeppesens afløser som idrætssekretær: Finn Bjerrum Nielsen. Finn blev budt velkommen. 
 
Formanden forelagde forretningsudvalgets beretning for TIK's virksomhed år 2004 i 
overensstemmelse med den omdelte skriftlige beretning. 
 
Efter formandens beretning foreslog dirigenten 5 min. pause. 
 
Kommentar fra Otto Mortensen, Veteransport vedr. de elitære sammenslutninger: ”Vi 
accepterer, at man ønsker elitære sammenslutninger, men Veteransport ønsker ingen klausuler 
efter en fusion af fodbold og svømning. Hvis Veteransport ønsker at starte fodbold m.m. for 
vore seniorer, børnebørn m.v., vil vi have lov til det.” 
 
Claus Laugaard, Fodbold vil ikke acceptere ”kattelemme”. Samarbejdet er udelukkende elitært. 
De 2 foreninger er nødt til at slå sig sammen. Kun én klub, hvor alle er velkomne. De 2 
paraplyorganisationer skal forestå arbejdet. 
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Kjeld Espersen, Motionscykling fandt, at beretningen indeholdt mange interessante ting. Således 
var der brugt meget tid og energi på at få svømmesamarbejdet (TIK-Svømning og B70-Svømning) 
til at fungere. Erfaringerne kunne måske bruges i forbindelse med den foreslåede omlægning af 
kommunens idrætsfaciliteter, som også kunne medføre et tættere samarbejde og 
sammenlægning af foreninger i østområdet. Kommunen er allerede langt fremme med at dele op i 
øst/vest. Motionscykling har svært ved  at få folk til at deltage i pokalfesten. Foreslår at flytte 
pokalfesten til efteråret. 
 
Hovedformanden havde ikke yderligere kommentarer omkring fodboldsamarbejdet. 
Organiseringen for svømmesamarbejdet skal udmønte sig i noget konkret og holdbart henover 
foråret. Hvorvidt en eventuel omlægning af forvaltningen af idrætsfaciliteterne måtte medføre 
tanker i den retning, som Kjeld Espersen var inde på, må afvente omlægningsplanernes videre 
forløb. Ændring/fornyelse vedrørende pokalfesten går mere på at få flere unge til at være med. 
 
Dirigenten repeterede kort hovedpunkterne i forretningsudvalgets beretning og lagde op til en 
godkendelse i forsamlingen. Ikke flere kommentarer og dirigenten konstaterede dermed, at 
beretningen i sin ordlyd var godkendt af forsamlingen.. 
 
Pkt. 3 – Forelæggelse af TIK’s reviderede regnskab til godkendelse. 
 
Vagn Sørensen  gennemgik de reviderede regnskaber for FU og for Klubhuset. 
Ingen bemærkninger: begge regnskaber enstemmigt godkendt. 
 
Erhardt Franzen gennemgik et omdelt notat: "Hvad får vi for pengene". Skulle fortælle 
afdelingerne og medlemmer om hvad man får for kontingentet til FU begrunde en 
kontingentforhøjelse til FU (se pkt. 4). Ingen bemærkninger fra forsamlingen. 
 
Pkt. 4 – Fastsættelse af kontingent og forelæggelse af budget for 2005. 
 
Vagn Sørensen gennemgik de omdelte budgetter, der indeholdt en kontingentstigning til  45 
kr./medlem til FU med reference til formandens indlæg i forrige punkt. Kontingentet på 45 
kr./medlem blev godkendt. 
 
Tim Breuning, Karate-Do havde kommentar til posten ”Penge til nye møbler”: skal de ikke bruges? 
Vagn Sørensen: Håber at bruge penge i 2005. Der er hensat 65.000,- kr. + budgetterede  
8.000,- kr. Sikkert ikke nok, men håber på supplerende støtte fra anden side til indkøbet. Kim 
Rasmussen, Klubhusudvalget samtykker. 
 
Niels Jørgensen, Judo havde kommentar til kontingentforhøjelsen: kunne passive medlemmer 
slippe med et mindre kontingent? Erhardt Franzen: der betales kun kontingent for aktive 
medlemmer. 
 
Pkt. 5 – Forelæggelse af Idrætsfondens regnskab. 
 
Grethe Pedersen gennemgik herefter Idrætsfondens fremlagte regnskab for 2004 og anførte, 
at obligationerne efter samråd med bankrådgiver var udskiftet med investeringsbeviser. Et 
væsentligt punkt for Idrætsfonden er, at kapitalen skal bevares. 
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Leo Egvang, Veteransport fandt det fortsat lidt specielt, at man blandede 3 fonde ind i status, 
når det samlede kapitalafkast under indtægter tager udgangspunkt i samlet kapitalbeholdning. 
Pegede i den forbindelse på, §7 i TIK's love, hvor de af TIK's generalforsamling valgte 
medlemmer til Idrætsfondens bestyrelse er ansvarlig for et fagligt forståeligt regnskab. 
Spurgte efterfølgende om regnskabet skulle godkendes  eller fremlægges. Dirigentens 
udlægning var, at regnskabet skulle forelægges, 
 
Grethe Pedersen: hvis systemet skal ændres, er det OK. 
 
Erhardt Franzen var opmærksom på de faldne bemærkninger. Dirigenten konstaterede herefter, 
at generalforsamlingen kunne godkende det fremlagte regnskab. 
 
Pkt. 6 - Indkomne forslag 
Der var ikke modtaget forslag. 
 
Pkt. 7 - Valg jf. TIK’s love og vedtægter for Idrætsfonden 
 
a.: Valg af kasserer (2 år). 
Vagn Sørensen genvalgt. 
 
b: Valg af 1 medlem til FU (2 år). 
Anneli H. Gerzymisch valgt. 
 
c. : Valg af 2 suppleanter til FU for 1 år. 
FU havde foreslået Anne-Marie Reimer som den ene. Tom Friisgaard og Frank Nielsen (begge 
Fodbold) meldte deres kandidatur og stillede samtidig tvivl ved, om Anne-Marie Reimer var 
medlem af en TIK-underafdeling. Efter en del diskussion trak FU Anne-Marie Reimer som 
kandidat, men så gerne, at suppleanterne ikke var fra samme afdeling. Frank Nielsen ville gerne 
trække sig, hvis en anden kandidat kunne vælges. Otto Mortensen (Veteransport) meldte sin 
kandidatur. Tom Friisgaard og Otto Mortensen valgt. 
 
d. : Valg af 2 revisorer for 1 år. 
Henrik Nielsen og Ove A. Nielsen genvalgt. 
 
e. : Valg af revisorsuppleant for 1 år. 
Knud Sommer genvalgt. 
 
f. : Valg af medlemmer til TIH bestyrelse (2 år). 
Ole Vang Ipsen og Niels Jørgensen genvalgt. 
 
g : Valg af personlige stedfortrædere for 2 medlemmer i TIH’s bestyrelse. 
Erhardt Franzen genvalgt som stedfortræder for Niels Jørgensen 
Kenneth Daugaard nyvalgt som stedfortræder for Ole Vang Ipsen 
 
h. : Valg af 1 revisor til TIH (2 år). 
Arne Lundgaard genvalgt. 
 
i : Valg af 2 repræsentanter til klubhusudvalget (2 år). 
Christian Nissen og Peter Jensen genvalgt. 
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j: Valg til Idrætsfondens bestyrelse for 3 år. 
Niels Jørgensen genvalgt for 3 år. 
 
k: Uddelinger fra TIK's Idrætsfond. 
 
Carsten Petersen forestod motiveringen og uddelingen af Carl R's rejselegat og det såkaldte 
"Olsens skulderklap".  Britta Bahn, Gymnastik modtog rejselegatet for sin altid store 
hjælpsomhed. Anne Kunze og Pernille Pedersen, Badminton delte skulderklappet for deres store 
arbejde med badmintonungdommen og fællesskabet iøvrigt. 
 
Stor applaus fra forsamlingen til alle modtagerne.  
    
Pkt. 8 - Eventuelt. 
 
Erhardt Franzen takkede det afgåede FU-medlem Carsten Holst for 4 års godt samarbejde. Det 
er Carstens fortjeneste, at TIK's hjemmeside er kommet op at køre. Samtidig har han 
medvirket til en forbedring på info-området m.v. i FU. 
 
Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen havde indeholdt en række ”tunge emner” og 
takkede derefter for god ro og orden. 
 
Erhardt Franzen takkede Henning Aasberg for den myndige ledelse af generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet med et traditionelt “TIK-leve.”  
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 21:20. 
 
 
 
 
Referent: Erhardt Franzen og Finn Bjerrum Nielsen. 
 
 
 
 
Dirigent: Henning Aasberg 


