26. april 2007

Referat af

TIK’s Hovedgeneralforsamling
Torsdag den 1. marts 2007.

Generalforsamlingen blev afholdt i Taastrup Idræts Haller - Restaurant "Stopuret".
Formanden Erhardt Franzen bød velkommen til TIK’s årlige generalforsamling og præsenterede
alle HB-medlemmer.
Pkt. 1 - Valg af dirigent og stemmetællere.
Formanden foreslog Steen Jørgensen som dirigent.
Steen Jørgensen blev valgt som dirigent.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlighed (§7).
Dirigenten pegede på Ove A. Nielsen og Birger Ostenfeld som stemmetællere.
Pkt. 2 - Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Dirigenten bad en repræsentant for hver afdeling om at aflevere sedler med navne på
stemmeberettigede delegerede i de fremmødte underafdelinger. Antal stemmeberettigede
opgjort til 36. 5 afdelinger var helt fraværende (Bordtennis, Håndbold, Jiu-Jitsu, Karate og
Svømning). Præciserede, at hver afdeling har 6 stemmeberettigede medlemmer og at alle
medlemmer af TIK har taleret.
Pkt. 3 - Hovedbestyrelsens beretning.
Hovedformanden forelagde hovedbestyrelsens mundtlige beretning for TIK's virksomhed
år 2006 med udgangspunkt i den omdelte skriftlige beretning. I den mundtlige beretning var der
tale om prioritering og vægtning af centrale emner for TIK’s virksomhed. Det var omkring TIK’s
organisation, herunder med nye afdelinger, klubbens mange tværgående aktiviteter, de udpegede
satsningsområder for klubben, udviklingsopgaver (hjemmeside, central registrering), klubhuset,
den ny struktur i forvaltningen af idrætsfaciliteterne (TIC), afdelingerne, Idrættens Samråd
(timefordelingen), ligesom der afslutningsvis i beretningen rettedes en tak til alle, som i årets
løb havde hjulpet TIK.
I forlængelse af beretningen omtaltes DIF’s nye kampagne om at værdsætte de mange
frivilliges indsats i idrætslivet. Materiale fra DIF omdeltes.
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Henning Aasberg refererede fra TIK-Tennis’ generalforsamling, at der var kommet en del nye
frivillige til foreningsarbejdet og at klubben havde fået ny hjemmeside. Meget positivt !
I forbindelse med arbejdet omkring fælles medlemsregistrering kunne det nævnes, at
’foreningspakken’ ikke tilfredsstillede Kommunens krav. Lægger op til møde med DIF med
deltagelse af Gymnastik, Veteransport, Tennis og Bueskydning for at afdække problemerne vedr.
en fælles medlemsregistrering i en flerstrenget forening.
Kjeld Espersen, TIK-Motionscykling mente, at FMSK-møderne var alt for lange. Nævnte igen
problemet med, at bogen vedr. TIK 100 år stadig ikke var udkommet og mente, at man godt kunne
glemme det !
Erhardt Franzen var opmærksom på problemet med manglende fremmøde på FMSK-møderne.
Fandt det utilfredsstillende. Må drøfte årsagerne. Skræmmes folk væk med for maget papir, er
der for mange spørgsmål etc.? FMSK skal selv drøfte det.
Erhardt Franzen nævnte, at Ole Søndergaard havde konstateret ”huller” i materialet i nogle
afdelinger, som det tager tid at fylde ud. OS vil gerne færdiggøre materialet selv.
Pkt. 4 – Forelæggelse af reviderede årsrapporter for hovedforeningen og klubhuset til
godkendelse.
Kasserer Vagn Sørensen gennemgik årsrapporterne for både hovedforeningen og klubhuset.
Årsrapporterne godkendt.
Pkt. 5 – Forelæggelse af revideret årsrapport fra Idrætsfonden.
Niels Jørgensen fremlagde fondens årsrapport. Kunne på indtægtssiden konstatere, at udbyttet
er vokset. Udgifter: legaterne er gjort mindre p.g.a. det mindre afkast. Udgift til møder og
gaver er lidt større bl.a. på grund af div. jubilæer. Resultat: overskud på ca. kr. 4.000 mod et
underskud på ca. kr. 5.000 forrige år. Status: fonden har det samme antal Nordea Investbeviser,
kursen er dog faldet. Udtrykte stor tak til Aage Ipsen, som har udarbejdet regnskabet. Ingen
kommentarer fra forsamlingen.
Dirigenten foreslog 5 min. pause.
Pkt. 6 – Indkomne forslag.
Der er indkommet følgende forslag/indstillinger:
1) Ændring af vedtægterne
-

Fra TIK-Motionscykling foreligger forslag til ændring af § 7, stk. 7.1.
Fra Hovedbestyrelsen foreligger forslag til ændring af § 7, stk. 7.1.,
§ 9, stk. 9.1. og § 11, stk. 11.1.

Kjeld Espersen, TIK-Motionscykling begrundede forslaget om at tilføje ordet husstandsomdelt i
nævnte paragraf med henvisning til sidste års indkaldelse i Dagbladet (Lokalavisen havde ”glemt”
at bringe annoncen). KE mente ikke, at Dagbladet kunne betragtes som en lokal avis. Efter nogen
debat, hvor Erhardt Franzen begrundede hovedbestyrelsens beslutning for ikke at stemme for
forslaget, blev forslaget bragt til afstemning: kun 4 stemmer for. Forslaget blev dermed ikke
vedtaget.
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Hovedbestyrelsens forslag til ændring af nævnte paragraffer begrundes med ændring i
strukturen for forvaltningen af idrætsfaciliteterne i HTK fra 1. januar 2007 og den selvejende
institution Taastrup Idræts Hallers navneændring til Taastrup Idræts Center. Alle stemmer
for. Forslaget vedtaget.
2) Ny idrætsafdeling og –aktivitet i TIK
-

Fra Hovedbestyrelsen foreligger indstilling om godkendelse af
TIK-Bowling som selvstændig afdeling og TIK-Triathlon som aktivitet
under HB i TIK.

Forslaget vedtaget med alle stemmer.
Pkt. 7 – Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for 2007 (hovedforeningen og
klubhuset).
I budgetforslaget for hovedforeningen indgår en kontingentforhøjelse pr. medlem i
underafdelingerne på kr. 2,-. Budget (med kontingentforhøjelsen) godkendt. Budgettet for
klubhuset ligeledes godkendt.
Pkt. 8 - Valg i henhold til vedtægternes §§ 8, 10 og 11.
a. : Valg af kasserer for HB (2 år).
Vagn Sørensen genvalgt.
b. : Valg af 1 medlem til HB (2 år).
Laila Andersen nyvalgt.
c. : Valg af 2 suppleanter til HB for 1 år.
Henning Aasberg genvalgt.
Grethe Pedersen 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 3 medlemmer til TIC's bestyrelse (2 år/1 år).
Knud Sommer og Ole Vang Ipsen valgt for 2 år.
Kenneth Daugaard valgt for 1 år.
g. : Valg af personlige stedfortrædere for 3 medlemmer i TIC’s bestyrelse.
Vagn Sørensen valgt som stedfortræder for Knud Sommer.
Birte Rasmussen valgt som stedfortræder for Ole Vang Ipsen.
Erhardt Franzen valgt som stedfortræder for Kenneth Daugaard.
h. : Valg af 2 medlemmer til klubhusudvalget (2 år).
Christian Nissen og Peter Jensen genvalgt.
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i. : Valg til Idrætsfondens bestyrelse (3 år).
Grethe Pedersen genvalgt.
j. : Uddelinger fra TIK's Idrætsfond.
Carsten Petersen forestod motiveringen og uddelingen af Carl R's rejselegat og Grethe Pedersen
forestod motiveringen og uddelingen af det såkaldte "Olsens skulderklap". Svend Winther
Nielsen, Veteransport modtog rejselegatet for sit store arbejde for handicapidrætten
(Boccia/Bowling) i Veteransport og Poul Erik Thomsen, Badminton modtog skulderklappet for sin
store indsats på mange områder i både Badminton og TIK som helhed (siden 1988).
Stor applaus fra forsamlingen til begge modtagere.
Pkt. 9 - Eventuelt.
Birger Ostenfeld kunne meddele, at TIK-Bowling allerede nu var oppe på 24-25 medlemmer.
Fremlagde et muligt tilbud om erstatning af pokalen fra Taastrup Avis. Erhardt Franzen takkede
for tilbuddet og ville vende tilbage, når forslaget var blevet drøftet i Hovedbestyrelsen.
Dirigenten konstaterede, at der havde været en rigtig god debat om de væsentlige punkter og
takkede forsamlingen for god ro og orden.
Erhardt Franzen uddelte en tak til de afgående medlemmer i HB Anneli Gerzymisch og Tom
Friisgaard og bød velkommen til de nye medlemmer af hovedbestyrelsen Laila Andersen og
Grethe Pedersen.
Erhardt Franzen takkede Steen Jørgensen for en kompetent ledelse af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet med et traditionelt trefoldigt ”TIK-leve”.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21:15.

Referent: Finn Bjerrum Nielsen.

Dirigent: Steen Jørgensen

