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Referat  
af generalforsamling den 5. marts 2008 i TIK’s hovedforening. 

 
 
Formand Erhardt Franzen bød velkommen til generalforsamlingen og konstaterede udsendt 
dagsorden. 
 
Ad pkt. 1. - Valg af dirigent og stemmetællere.  
 
Efter forslag fra HB valgtes Kenneth Daugaard som dirigent. Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen var forskriftsmæssigt indvarslet med annoncering m.v. og at dagsordenen 
var i overensstemmelse med vedtægterne. Generalforsamlingen betragtedes derfor som lovlig. 
Dirigenten ville vente med at vælge stemmetællere til evt. behov måtte opstå.  
 
Ad pkt. 2. - Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
 
Efter optælling konstaterede dirigenten, at der var mødt i alt 33 stemmeberettigede 
medlemmer. Det samlede antal deltagere var ca. 40. 
 
Ad pkt. 3. - Hovedbestyrelsens beretning. 
 
Den skriftlige udgave af beretningen var omdelt til forsamlingen indledningsvis. 
 
Erhardt Franzen forelagde HB’s mundtlige beretning om TIK’s virksomhed i det forløbne år. Den 
mundtlige beretning var et uddrag af den skriftlige, med vægtning og prioritering af de mest 
afgørende og vigtige emner i HB’s virksomhed, hvilket også gjaldt for det fremadrettede 
arbejde. Beretningen koncentrerede sig om de tværgående og mere overordnede ting i klubben, 
medens den gennemførende idræt, der alene udøves i afdelingerne, ikke er omtalt i HB’s 
beretning. 
 
Af centrale emner fra den skriftlige beretning omtaltes FMSK’ets funktion, den positive 
udvikling i klubbens medlemstal og det store arbejde, som frivillige ledere, 
instruktører/trænere, medhjælp samt forældre yder i idrætsarbejdet. Det er overordentlig 
værdifuldt for klubben, der bygger på bredden i idrætten, men som også tager sig af 
folkelige/eventagtige opgaver i Taastrup 
 
Af prioriterede emner i den mundtlige beretning var omkring børn/unge satsningen, idræt på 
tværs, eliteidrætsdelen, idræt og fitness og det nye grundlag for timefordelingen, hvor tingene 
for nærværende var kørt i hårdknude i område A. TIK’s Skt. Hans fest søges gennemført igen i 
år, men i en mindre udgave, da festen har givet underskud de seneste par år. Der er et vist 
samarbejde med KUL’TOUR og motionsløbet Høje-Taastrup Rundt fortsætter uændret i august 
2008, men med en smallere arrangørgruppe. 
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I markedsføringen af klubben spiller fælles-annoncerne i henholdsvis uge 13 og 32 en rolle. Den 
nye hjemmeside for TIK er under indkøring. Pokalfesten er under evaluering. Omkring klubbens 
synlighed har TIK generelt et godt samarbejde med de lokale medier. Klubhusledelsen og           
-forvaltningen vurderes i relation til udformning af konkrete retningslinier for ansvars- og 
kompetencefordelingen mellem HB og klubhusudvalget, samt vedrørende husets vedligeholdelse, 
renoveringer, renholdelse m.v. i fremtiden. 
 
Der har i årets løb ikke været gjort vurderinger omkring struktur i forhold til andre foreninger 
i Taastrup. Samarbejdet med TIC er godt, herunder at klubhusets vedligeholdelse m.v. køres ind 
som en opgave under centret. 
 
Afslutningsvis i beretningen rettedes en tak til alle, som i årets løb havde hjulpet TIK. 
 
Vibeke Franzen (Veteransport) var positiv over for et TIK tiltag på foreningsfitness-området. 
Det vil være til gavn for mange og bør støttes i afdelingerne. Mente i øvrigt, at et eventuelt 
samarbejde mellem foreninger kan indledes gennem projekter og ikke nødvendigvis med en 
organisation fra starten af. Som storbruger af klubhuset i dagtimerne er Veteransport 
interesseret i, at huset og den daglige drift fungerer. Fødevarekontrollens krav til driften er 
ligesom ikke gået op for alle brugere endnu. Nævnte eksempel på bl.a. kravene vedrørende 
føring af omfattende egenkontrolmappe i huset, der ved mangelfuld udfyldelse giver bøder på 
op til 10.000 kr. 
 
Kommenterende, sagde Erhardt Franzen, at HB ville arbejde videre med ”Idræt og fitness”-
spørgsmålet, hvilket involverede DIF/DGI, Kommunen og TIC. TIK ville prioritere en placering i 
tilknytning til TIH. Men hele spørgsmålet skal forudgående ”vendes” i FMSK. Konstellationer for 
samarbejde mellem foreninger kan udmærket indledes på projektplan. Mht. klubhusets daglige 
drift, herunder fødevare-/egenkontrollen er det klubhusudvalgets opgave. 
 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål/kommentarer til HB’s beretning, som 
hermed var godkendt. 
 
Ad pkt. 4. – Forelæggelse af reviderede årsrapporter 2007 for hovedforeningen og klubhuset. 
 
Vagn Sørensen gennemgik årsrapporterne, der havde ligget til gennemsyn i klubhuset i den 
seneste uge. Rapporterne godkendtes uden kommentarer. 
 
Ad pkt. 5. – Forelæggelse af revideret årsrapport 2007 fra TIK’s Idrætsfond. 
 
Niels Jørgensen forelagde årsrapporten og konstaterede, at årsudbyttet på investerings-
beviserne havde været væsentlig mindre end året før. Udlodningerne var derfor også mindre, 
men resultatet var et underskud, som man ellers ikke var så glad for. 
 
Mona Jensen (Gymnastik) spurgte, hvorfor investeringsbeviserne i status var optaget til samme 
kurs som sidste år, når den aktuelle kurs ved årsskiftet ikke var den samme. Niels Jørgensen 
svarede, at det efter aftale med regnskabsføreren Aage Ipsen var det nemmeste, da kursen 
kun afveg lidt. 
 
Forelæggelsen blev hermed taget til efterretning. 
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Ad pkt. 6. – Indkomne forslag. 
 
Dirigenten konstaterede, at fremmødet af stemmeberettigede medlemmer (33) ikke var 
tilstrækkeligt grundlag (mindst 48) for beslutning om ændring af vedtægterne, som det 
indkomne forslag vedrørte. Foreslog derfor, at forsamlingen håndterede forslaget i henhold til 
vedtægternes § 12, stk. 12.3., hvoraf det fremgår: ”Er antallet af fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer mindre end halvdelen af hovedforeningens samlede antal 
delegerede og er mindst 2/3 af de afgivne stemmer for ændringerne, kan forslaget om 
vedtægtsændringer på en efterfølgende ny generalforsamling, uanset antallet af fremmødte, 
vedtages, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.” 
 
Forsamlingen var eenstemmig enig i denne fremgangsmåde, og efter en kort præsentation af 
forslaget af Erhardt Franzen (forslaget havde forudgående været udsendt skriftligt til 
formændene/afdelingerne) var der eenstemmig tilslutning til det, og at det således gik til 
endelig behandling på en ekstraordinær generalforsamling. 
 
Dirigenten konstaterede, at HB, jfr. de vedtægtsbestemte tidsfrister ville forestå indkaldelse 
til en ekstraordinær generalforsamling den 31. ds. kl. 19:00 i ”Stopuret”, med omhandlede 
vedtægtsændring på dagsordenen. 
 
Ad pkt. 7. – Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for 2008 (hovedforeningen og 
klubhuset). 
 
Vagn Sørensen fremlagde budget for henholdsvis hovedforeningen og klubhuset for 2008. 
Begge budgetter godkendtes, ligesom forslag om uændret kontingent på 47 kr./medlem i 2008 
godkendtes. 
 
Ad pkt. 8. - Valg i henhold til vedtægternes §§ 8, 10 og 11.  
 
a. : Valg af formand for HB (2 år). 
Erhardt Franzen genvalgtes for 1 år, og at TIK i året finder en kandidat til at afløse til næste 
år. 
 
b. : Valg af 2 medlemmer til HB (2 år). 
Carsten Petersen genvalgt. 
Helle Juul Sørensen nyvalgt. 
 
c. : Valg af 2 suppleanter til HB for 1 år. 
Grethe Pedersen genvalgt. 
Henning Aasberg genvalgt. 
 
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 1 medlem til TIC's bestyrelse (2 år). 
Kenneth Daugaard genvalgt. 
 
g. : Valg af personlig stedfortræder for Kenneth Daugaard i TIC’s bestyrelse. 
Erhardt Franzen genvalgt. 
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h. : Valg af 3 medlemmer til klubhusudvalget (2 år). 
      a) Formand 
          Kim Rasmussen genvalgt. 
      b) 2 medlemmer 
          Britta Bahn og Erik Clausen genvalgt. 
 
i. : Valg til Idrætsfondens bestyrelse (3 år). 
Niels Jørgensen genvalgt. 
 
j. : Uddelinger fra TIK's Idrætsfond. 
Carsten Petersen forestod motiveringen og uddelingen af Carl R. Nielsens legat til Vagn 
Sørensen og af ”Olsen’s skulderklap” til Gert Arildsen (Håndbold). Vagn har som hovedkasserer 
og meget mere gjort et stort stykke arbejde for TIK, tilsvarende gør Gert et stort arbejde for 
især håndbold-børnene.  
 
Stor applaus fra forsamlingen til begge modtagere.  
 
Ad pkt. 9. - Eventuelt. 
 
Henning Aasberg opfordrede TIK og her ikke mindst FMSK til at finde en afløser for Erhardt 
som formand til næste år. Det kan ikke være meningen, at der blandt kræfter i klubben ikke 
kan findes en person, der vil tage over, selvom jobbet kræver en vis indsats, som Henning 
prissatte Erhardt for at have udøvet gennem nu snart mange år, og nu også for at tage et år 
mere. 
 
Henning appellerede endvidere til, at man omkring pokalfesten finder frem til en fest-form, 
hvor der enten kommer flere deltagere eller at man overvejer en receptionsagtig ramme 
omkring pokaluddelingerne. Appellerede således til klubbens mange kreative kræfter. 
 
Anneli H. Gerzymisch (Gymnastik) fandt vedrørende pokalfesten det interessant at overveje 
receptionsformen, og så kunne man overveje en sommerfest i stedet for. 
 
Vibeke Franzen (Veteransport) fandt pokalfesten (med den høje musik) uinteressant for de 
ældres deltagelse. TIK skal gøre sig klart, hvem festen holdes for – målgruppen! Er det udvalgte 
afdelinger, aldersgrupper, gæster eller hvad? Var positiv over for en receptionsform, som dog 
også skal have et festligt indhold aht. pokalmodtagerne. 
 
Erhardt Franzen sammenfattede, at pokalfestspørgsmålet gøres til genstand for en diskussion i 
FMSK. Takkede for valget og lykønskede alle valgte med valget, herunder specielt Helle Juul 
Sørensen som nyt medlem i HB. 
 
Erhardt takkede Birgit Eckhoff for årene i HB og forsamlingen kvitterede med applaus. 
 
Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt. Forestod et 3-foldigt TIK-leve 
for klubben og takkede forsamlingen for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for 
afsluttet. 
 
Erhardt Franzen takkede Kenneth for en god og kompetent ledelse af generalforsamlingen, der 
ledsagede med applaus. 
 
 
Referent:      Dirigent: 
Finn Bjerrum Nielsen     Kenneth Daugaard 


