
 

 
 
 
 
 
 

24. april 2006 
 
 

Referat af 
TIK’s Hovedgeneralforsamling 

Tirsdag den 28. februar 2006. 
 
 
Generalforsamlingen blev afholdt i Taastrup Idræts Haller - Restaurant "Stopuret". 
 
Formanden Erhardt Franzen bød velkommen til  TIK’s årlige generalforsamling. 
 
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).  
Kjeld Espersen, Motionscykling er tvivlende over for generalforsamlingens lovlighed. Mener, at 
det er lidt forkert, at kalde Dagbladet for en lokalavis. Intentionen er jo, at man skal annoncere 
i en af de lokalaviser, der kommer rundt til alle husstande i kommunen og det gør Dagbladet jo 
ikke! Mener, at det er lige på grænsen af, at vi må stoppe det her. Kan ikke forstå, at man kan 
glemme det, eller hvad der er sket. Er lidt "ulden" over for det, der foregår. Dirigenten kunne 
meddele, at han var blevet kontaktet af en journalist, der kunne fortælle, at Dagbladet 
betragtede sig selv som en lokalavis og gav derefter ordet til Erhardt Franzen, der forklarede, 
at annoncen var bestilt til indrykning (8/2-06) i Lokalavisen, som desværre havde trykt TIK-
Gymnastiks annonce 2 gange og samtidig havde udeladt hovedforeningens. Håber, at forsamlingen 
kan anerkende generalforsamlingens lovlighed. På forespørgsel fra dirigenten kunne Kjeld 
Espersen bekræfte, at han var "rystet" og stiller sig tvivlende for det, der foregår. Dirigenten 
nævnte, at han selv anså Dagbladet som en lokalavis, måske ikke på linie med de andre, men dog 
en lokalavis. På forespørgsel fra dirigenten bekræftede de øvrige deltagere, at 
generalforsamlingen var lovlig. 
 
Dirigenten anmodede forsamlingen om at undgå rygning. 
 
Dirigenten bad en repræsentant for hver afdeling om at aflevere sedler med navne på 
stemmeberettigede delegerede i de fremmødte underafdelinger. Antal stemmeberettigede 
opgjort til 41 – 1 afdeling var helt fraværende. Præciserede, at hver afdeling har 6 
stemmeberettigede medlemmer og at alle medlemmer af TIK har taleret. 
 
Dirigenten pegede på Otto Mortensen, Veteransport og Jette Poder, Gymnastik som 
stemmetællere. Da Jette ikke var til stede, udpegedes Mona Jensen, Gymnastik i stedet. 
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Pkt. 2. - Forretningsudvalgets beretning. 
 
Hovedformanden forelagde forretningsudvalgets mundtlige beretning for TIK's virksomhed      
år 2005 i overensstemmelse med den omdelte skriftlige beretning med en tilføjelse under 
"aktiviteter": Der har også i året været spurgt ind til, hvornår TIK's jubilæumsbog kunne 
forventes færdig. Efter aftale med Ole Søndergaard (forfatteren) er det i løbet af i år. 
Hvordan bogen skal præsenteres vil blive besluttet i FMSK. 
 
Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var bemærkninger til beretningen. Generalforsamlingen 
applauderede og dirigenten kunne meddele, at forretningsudvalgets beretning var enstemmigt 
vedtaget. 
 
Pkt. 3 – Forelæggelse af TIK’s reviderede regnskaber til godkendelse. 
 
Vagn Sørensen  startede med at sige, at den omdelte "Årsrapport" fejlagtigt var mærket 2006, 
skal naturligvis hedde 2005. Gennemgik derefter Forretningsudvalgets regnskab detaljeret. 
Bemærkninger til noterne fra Mona Jensen, Gymnastik: Hvad er der brugt til EDB? Vagn 
Sørensen: kr, 11.125,-. Mona Jensen mener i øvrigt, at tilskuddene fra kommunen til de 
forskellige aktiviteter bør fremgå af regnskabet. Vagn Sørensen: Vi vil notere det. Forsamlingen 
godkendte regnskabet. 
 
Vagn Sørensen gennemgik derefter klubhusets regnskab detaljeret. Forsamlingen godkendte 
regnskabet. 
 
Pkt. 4 – Fastsættelse af kontingent og forelæggelse af budget for 2006. 
 
Vagn Sørensen gennemgik først FU-budgettet, der bl.a. indeholdt et uændret kontingent på  
45 kr./medlem til FU. Dirigenten kunne konstatere, at forsamlingen godkendte forelæggelsen af  
budgettet samt godkendte kontingentet. 
 
Vagn Sørensen gennemgik derefter klubhus-budgettet, der var blevet godkendt på FMSK-møde 
den 23/1-06. Dirigenten konstaterede, at budgettet var taget til efterretning. 
 
Dirigenten foreslog herefter 9½ minuts pause. 
 
Pkt. 5 – Forelæggelse af Idrætsfondens regnskab. 
 
Grethe Pedersen gennemgik herefter Idrætsfondens fremlagte regnskab for 2005 og anførte, 
at fondens afkast var faldet til ca. 15.000 kr. Dette afkast var mindre end forventet og derfor 
kommer regnskabet ud med et underskud på ca. 4.700 kr. Prøver så vidt muligt at bevare  
kapitalen intakt. Ingen bemærkninger fra forsamlingen og dirigenten kunne konstatere, at 
regnskabet var taget til efterretning. 
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Pkt. 6 - Indkomne forslag, herunder 
             - forslag til nye vedtægter for TIK (5. udkast til nye vedtægter). 
 
Dirigenten fremførte, at der var 41 delegerede til stede og for vedtagelse krævedes 2/3 
flertal, altså 28 stemmer. 
 
Erhardt Franzen nævnte, at mange havde været med i arbejdet: FMSK, afdelinger, 
enkeltpersoner, FU m.fl. Fremhævede det positive i, at arbejdet var gjort i løbet af kun 2 mdr. 
GODT GÅET af alle involverede ! Mente, at ordet vedtægter i stedet for love var mere oppe i 
tiden. Argumenterede kort for ændringerne, der bl.a. skulle gøre vedtægterne mere informative 
med en udvidet formålsparagraf og beskrivelse af konkrete opgaver. TIK fortsætter som en 
flerstrenget idrætsforening med henvisning til DIF's kongres sidste efterår i Aalborg, hvor det 
konkluderedes, at der i flerstrengede foreninger var bl.a. større robusthed og flere ressourcer. 
 
Dirigenten konstaterede, at der var lagt en overordentlig stor professionalisme i forslaget til 
nye vedtægter, der burde kunne bære langt ind i den nye tid. Vil gennemgå forslaget paragraf 
for paragraf for ikke at "tabe noget på gulvet". Efterlyste derefter generelle spørgsmål og 
kommentarer til forslaget. Kjeld Espersen, Motionscykling nævnte, at der i Motionscyklings love 
var henvisning til hovedforeningens love. Ville det give anledning til, at Motionscykling skulle 
ændre formuleringen? Erhardt Franzen mente ikke, at det umiddelbart var nødvendigt, men 
lagde op til, at der i nogle afdelinger var love/vedtægter, som var så gamle, at det kunne være 
hensigtsmæssigt efterfølgende at lave en afstemning med de nye vedtægter. 
 
Ingen bemærkninger til forslagets §§ 1 - 3.  
 
Mona Jensen, Gymnastik havde en sproglig bemærkning til § 4 (pkt. 4.2.): Sidste punktum 
ændres til 'Forslaget til generalforsamlingen skal være ledsaget af gyldige vedtægter for den 
nye afdeling, og af godkendte retningslinier for den nye aktivitet'. Erhardt Franzen: FU er enig. 
Forsamlingen også enig. 
 
Mona Jensen, Gymnastik havde en bemærkning til pkt. 4.13. (afdelings opløsning eller udtrædelse 
af hovedforeningen): overgår afdelingens forpligtigelser i henhold til bl.a. bogføringsloven 
derefter til hovedforeningen? Erhardt Franzen kunne bekræfte dette. 
 
Ingen bemærkninger til forslagets §§ 5 - 6. 
 
Mona Jensen, Gymnastik havde en bemærkning til § 7 (pkt. 7.3.): Mener, at børn, som er 
medlemmer af en TIK-afdeling skal kunne overdrage deres taleret til en forælder (ikke-
medlem). Erhardt Franzen: Intentionen i vedtægtsforslaget er, at den enkelte afdeling sørger 
for at den pågældende forælder enten er aktiv eller passiv medlem af afdelingen, hvilket giver 
mulighed for både taleret og delegeret-status. Mona Jensen "går i tænkeboks". 
 
Ingen bemærkninger til forslagets §§ 8 - 10. 
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Mona Jensen, Gymnastik havde en sproglig bemærkning til § 11 (pkt. 11.3.): Mener ikke 
umiddelbart, at formuleringen klart fortæller hvordan en deltager til eksterne udvalg og 
arbejdsgrupper udpeges. Anneli Hvidesø Gerzymisch foreslog følgende ændring: "...... kan 
medlemmer fra hovedforeningen udpeges af hovedbestyrelsen eller formandskabet til at deltage 
i eksterne udvalg og arbejdsgrupper ......". Erhardt Franzen mente, at formuleringen var 
grammatisk og dansk korrekt. Jette Hansen, Gymnastik mente, at Anneli Hvidesø Gerzymisch's 
ændringsforslag er nemmere at forstå. Kjeld Espersen, Motionscykling foreslog at ændre ordet 
'hovedforeningen' til 'TIK'. Dirigenten mente, at juridisk set var det mere korrekt at bruge 
ordet 'hovedforeningen'. Forsamlingen var enige i at bruge Anneli Hvidesø Gerzymisch's 
ændringsforslag. 
 
Ingen bemærkninger til forslagets §§ 12 - 13. 
 
Dirigenten vendte herefter tilbage til udeståendet vedr. § 7 (pkt. 7.3.). Efter en længere debat, 
hvor Erhardt Franzen bl.a. fremførte, at en af Gymnastiks delegerede ligeså godt, måske endda 
bedre end en forælder, kunne være talerør for børnene. Dirigenten afsluttede debatten ved at 
bede forsamlingen (ved håndsoprækning) stemme for eller imod en ændring af pkt. 7.3. Mona 
Jensen frafaldt derefter sit ændringsforslag. 
 
Dirigenten satte derefter det samlede vedtægtsforslag (med de tidligere nævnte 
småændringer) til afstemning. Resultat: af 41 mulige stemmer var der 41 stemmer for forslaget 
og ingen imod. Dirigenten konstaterede derefter, at de nye vedtægter er enstemmigt vedtaget. 
 
Pkt. 7 - Valg jf. TIK’s love og vedtægter for Idrætsfonden 
 
a.: Valg af formand (2 år). 
Erhardt Franzen genvalgt. 
 
b: Valg af 2 medlemmer til FU (2 år). 
Carsten Petersen genvalgt. 
Birgit Eckhoff nyvalgt. 
 
c. : Valg af 2 suppleanter til FU for 1 år. 
Tom Friisgaard genvalgt. 
Henning Aasberg nyvalgt. 
 
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's bestyrelse (2 år). 
Knud Sommer og Birte Rasmussen genvalgt. 
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g : Valg af personlige stedfortrædere for 2 medlemmer i TIH’s bestyrelse. 
Vagn Sørensen genvalgt som stedfortræder for Knud Sommer. 
Steen Jørgensen genvalgt som stedfortræder for Birte Rasmussen. 
 
h. : Valg af formand for klubhusudvalget (2 år). 
Kim Rasmussen genvalgt. 
 
i : Valg af 2 medlemmer til klubhusudvalget (2 år). 
Britta Bahn og Erik Clausen genvalgt. 
 
j: Valg til Idrætsfondens bestyrelse for 3 år. 
Carsten Petersen genvalgt for 3 år. 
 
k: Uddelinger fra TIK's Idrætsfond. 
 
Grethe Pedersen og Carsten Petersen forestod motiveringen og uddelingen af Carl R's rejselegat 
og det såkaldte "Olsens skulderklap". Lene Seider modtog skulderklappet for sit kæmpestore 
arbejde med "Idræt på Tværs"-projektet. Jesper Kirkegaard, Bordtennis modtog rejselegatet 
for sin ildhu og store indsats i en kraftig voksende afdeling. 
 
Stor applaus fra forsamlingen til begge modtagere.  
    
Pkt. 8 - Eventuelt. 
 
Erhardt Franzen takkede for valget. Ønskede Lene og Jesper til lykke med Idrætsfondens 
priser. Nævnte, at FU på et nyligt afholdt møde havde besluttet at orientere om et muligt 
udvidet samarbejde mellem idrætsforeninger og -klubber. Med henvisning til beretning   
(skriftlig, pkt. 5. og mundtlig, pkt. 2.) har TIK signaleret, at idrætsklubberne i område A (Øst) 
burde være åbne for et udvidet samarbejde. Efter beslutning om at fortsætte som flerstrenget 
forening, bør TIK gå i dialog med andre foreninger (foreningsstruktur, udvikling, synergieffekter 
og samarbejde). Formandskabet er her et basalt forum for tilvejebringelse af en fælles 
holdning. Forventer start på debatten i løbet af foråret/forsommeren. Det er vigtigt, at hele 
TIK er med, når der indledes en dialog med andre foreninger om et evt. samarbejde. 
 
Erhardt Franzen takkede de afgående medlemmer af FU: Per Rohwedder og Otto Mortensen.     
PR har været medlem af FU i en årrække og har været med i mange fælles gøremål. EF håber, at 
PR stadig kan give en hjælpende hånd med fra "sidelinien". 
OM har været med i 1 år og har bl.a. deltaget meget aktivt med forberedelsen til udkastet af de 
nye vedtægter. Stor applaus fra forsamlingen. 
 
Erhardt Franzen bød velkommen til de nye medlemmer af Hovedbestyrelsen: Birgit Eckhoff og 
Henning Aasberg. Næste møde i HB er 13. marts d.å., kl. 20:15 i klubhuset. 
 
Erhardt Franzen takkede Henning Aasberg for en myndig ledelse af generalforsamlingen. 
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Dirigenten konstaterede, at der havde været en rigtig god debat om de væsentlige punkter og 
takkede forsamlingen for god ro og orden. 
 
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet med et traditionelt trefoldigt “TIK-leve.”  
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 21:25. 
 
 
 
 
Referent: Finn Bjerrum Nielsen. 
 
 
 
 
Dirigent: Henning Aasberg 


