
 

 
 
 
 

 
1. april 2009 

 
 

Referat  
af generalforsamling den 4. marts 2009 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 Steen Jørgensen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen var forskriftsmæssigt indvarslet med annoncering (Lokalavisen 27/1-09) og 
at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne. Generalforsamlingen betragtedes 
derfor som lovlig. Som stemmetællere valgtes Knud Sommer og Finn Bjerrum Nielsen. 
 
Ad pkt. 2. - Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
 
Efter optælling konstaterede dirigenten, at der var mødt i alt 45 stemmeberettigede 
medlemmer (senere korrigeret til 48). 
 
Ad pkt. 3. - Hovedbestyrelsens beretning. 
 
Den skriftlige udgave af beretningen var inden generalforsamlingen omdelt til forsamlingen. 
 
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. Ingen nye aktiviteter igangsat. 
 
Glædeligt at der var tale om en markant fremgang i det samlede medlemstal (+ 8,42 %). 
 
Takkede FMSK og TIC for et godt samarbejde. Fremmøde ved FMSK-møder har generelt været 
ca. 50 %. 
 
HB’s hovedopgave er at skabe de bedste rammer/betingelser for de enkelte underafdelinger. 
 
Sommerferieaktivitet for børn havde deltagelse af Gymnastik, Tennis og Veteransport (ca. 40 
børn deltog). Derudover havde TIK-Bueskydning gennemført en sommerferieaktivitet med ca. 
30 deltagende børn. Sommerferieaktiviteterne er finansieret af Kommunen. 
 
”Idræt på tværs”-aktiviteten der var gennemført i årene 2004 – 2007 blev ikke gennemført i 
2008, da udbyttet (nye medlemmer) ikke stod mål med de mange ressourcer, der var sat ind på 
arrangementet. 
 
Fritidspas-ordningen havde ikke haft det forventede resultat (ca. halvdelen af deltagerne var 
stoppet efter den ”kontingentfri” periode). Denne periode bliver efterfølgende udvidet til 6 
måneder. 
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Den tværgående aktivitet ”Active Camp” forsøges gennemført til sommer. 
 
Den planlagte ”Sommerdyst” 2008 blev ikke til noget. Muligt nyt forsøg i 2009. 
 
Eliteidrætten i 3 TIK-afdelinger (Gymnastik(RSG), Bueskydning og Svømning) opprioriteres. 
Største præstation i året har været Louise Laursen, TIK-Bueskydnings deltagelse ved OL i 
Beijing. 
 
Høje-Taastrup Kommune har i 2008 formuleret en eliteidrætspolitik. Fodbold og håndbold har 
lempeligere krav end de øvrige idrætsgrene. Der er afsat 200.000 kr. i 2009 og 400.000 kr. i 
2010 til eliteområdet. 
 
Med hensyn til rådgivning m.v. til afdelinger henvistes til beretningen. Nævnes skal dog 
”tovtrækkeriet” vedr. udgifter til særtransport af handicappede (næsten 8 måneder før 
løsning). 
 
”Projektgruppen for Foreningsfitness i Taastrup” er etableret med medlemmer fra B70, HTI, 
TFC, TIC og TIK. Studiebesøg er igangsat. 
 
På event-området er TIK involveret i bl.a. Høje-Taastrup Rundt og KUL’TOUR. Foreløbig har 
TIK meldt ud, at Skt. Hans-fest 2009 ikke bliver til noget. Der er dog senere kulturelle 
institutioner i byen, som har meldt sig på banen til at give en hjælpende hånd. Vurderes af TIK 
med henblik på en afklaring. 
 
TIK’s nye hjemmeside er funktionel og operationsdygtig. Ajourføringen er ressourcekrævende 
og vedligeholdelsen har ikke kunnet lade sig gøre med frivillige hænders hjælp. Der arbejdes 
med problemet. 
 
Det er konstateret, at der er brug for både annoncering i medier og brug af hjemmeside som 
markedsføringsmiddel. 
 
Pokalfesten i år var meget vellykket og næste års fest er allerede i ”støbeskeen”. 
 
Klubhuset gennemgik en større udvendig istandsættelse i 2008, I 2009 er planlagt ny 
gulvbelægning og renovering af loftet i klubhuset. 
 
Pasningsordningerne i klubhuset virker meget fint, både formiddag og aften. Der søges mulighed 
for rengøringsordning med TIC. Der er i årets løb udarbejdet ”Retningslinje for klubhusets 
drift”. Klubhuset har i årets løb haft en sund økonomi. 
 
Hjælp til administrative opgaver søgt hos Høje-Taastrup Kommune har endnu ikke givet noget 
resultat. 
 
Samarbejdet med TIC i det daglige har fungeret rigtig godt. 
 
Nævnte samarbejdet i Idrættens Samråd (spec. på timefordelingsområdet). Grundlaget for 
fordelingen er nu gået fra ”normtal” (antal personer/haltime) til medlemstal, hvilket har 
medført, at TIK har måttet afgive et par haltimer. Det er gået ud over de boldspillende 
idrætsgrene. 
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Der er vurderinger i gang i Idrættens Samråd for at forbedre retningslinjerne for tilskud fra 
Kommunen. 
 
TIK’s Idrætsfond er i årets løb tilføjet midler fra ”Jubilæumsfond i TIK”. 
 
TIK-Bloddonor forestår 4 gange om året blodtapninger (ca. 700). 
 
Udtrykte en stor tak til primært til de mange frivillige, der er parat til at give en hjælpende 
hånd. Tak til de lokale medier, der i årets løb har været meget imødekommende. 
 
Der var ikke spørgsmål/kommentarer fra forsamlingen. 
  
Dirigenten konstaterede, at HB’s beretning herved var godkendt. 
 
Ad pkt. 4. – Forelæggelse af reviderede årsrapporter 2008 for hovedforeningen og klubhuset til 
godkendelse. 
 
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 2008 fra TIK’s Idrætsfond. 
 
Niels Jørgensen forelagde regnskabet. Idrætsfonden havde arvet penge fra Vaske-Svends 
fond. Derudover var der overført midler fra TIK’s Jubilæumsfond. Egenkapitalen er i året øget 
med ca. 216.000 kr. Omlægning af kapitalen skulle gerne medføre et bedre afkast end forrige 
år. 
 
Ad pkt. 6. – Indkomne forslag. 
 
a) Forslag til nye vedtægter for TIK’s Idrætsfond 
 
Grethe Pedersen gav et kort rids over Idrætsfondens historie. Fondens bestyrelse har sammen 
med TIK’s Hovedbestyrelse lavet forslag til nye vedtægter. Disse er tidligere tiltrådt af FMSK. 
 
Forslaget sendtes til afstemning. Resultat: ja-stemmer: 46 og 2 delegerede der undlod at 
stemme. 
 
Ad pkt. 7. – Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budgetter for 2009 
(hovedforeningen og klubhuset). 
 
Vagn Sørensen fremlagde budget for henholdsvis hovedforeningen og klubhuset for 2009. 
Begge budgetter godkendtes, ligesom forslag om forhøjelse af medlemskontingentet  
fra 47 kr./medlem til 55 kr./medlem i 2009 godkendtes. 
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Ad pkt. 8. - Valg i henhold til vedtægternes §§ 8, 10 og 11.  
 
a. : Valg af formand for TIK’s hovedforening (1 år). 
Erhardt Franzen (ikke villig til genvalg). HB foreslår nyvalg af Bent Poulsen. TIK-Karate. 
Bent Poulsen valgt. 
 
b. : Valg af kasserer for hovedforeningen (2 år). 
Vagn Sørensen genvalgt. 
 
c. : Valg af 1 medlem til hovedforeningens bestyrelse (2 år). 
Laila Andersen ikke villig til genvalg. HB foreslår nyvalg Per G. Jensen, TIK-Triathlon. 
Per G. Jensen valgt. 
 
d. : Valg af 2 suppleanter til hovedforeningens bestyrelse (1 år). 
Grethe Pedersen genvalgt. 
Henning Aasberg ikke villig til genvalg. HB foreslår nyvalg af Lars Haagen Nielsen,  
TIK-Gymnastik. Lars Haagen Nielsen valgt. 
 
e. : Valg af 2 revisorer (1 år). 
Henrik Nielsen og Ove A. Nielsen genvalgt. 
 
f. : Valg af revisorsuppleant for 1 år. 
Knud Sommer genvalgt. 
 
g. : Valg af 3 medlemmer til TIC's bestyrelse (2 år). 
Knud Sommer ikke villig til genvalg. HB foreslår nyvalg af Marlene Klarskov Fleischer,  
TIK-Gymnastik. Marlene Klarskov Fleischer valgt. 
Ole Vang Ipsen genvalgt. 
Kenneth Daugaard genvalgt. 
 
h. : Valg af stedfortrædere for de 3 valgte til TIC’s bestyrelse. 
Vagn Sørensen genvalgt. 
Erhardt Franzen genvalgt. 
Birte Rasmussen ikke villig til genvalg. HB foreslår nyvalg af Knud Sommer. Knud Sommer valgt. 
 
i. : Valg af 2 medlemmer til klubhusudvalget (2 år). 
Christian Nissen genvalgt. 
Peter Jensen genvalgt. 
 
j. : Valg til Idrætsfondens bestyrelse (3 år). 
Carsten Petersen genvalgt. 
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Ad pkt. 9. - Uddelinger fra TIK's Idrætsfond. 
 
Carsten Petersen forestod motiveringen og uddelingen af Carl R. Nielsens legat til Jakob Olsen, 
TIK-Håndbold og af ”Olsen’s skulderklap” til Lene Lyngsie. TIK-Tennis.  
 
Stor applaus fra forsamlingen til begge modtagere. 
 
Ad pkt. 10. – Eventuelt. 
 
Bent Poulsen takkede for valget. Tak for tilliden. Glæder sig til jobbet. Har allerede været 
involveret i Forenings-fitness-projektet. Nævnte den store arbejdsindsats, som var udført af 
Erhardt Franzen. 
 
Erhardt Franzen ønskede alle de nyvalgte held og lykke med arbejdet fremover, specielt til 
Bent Poulsen og de 2 nyvalgte til HB (Per G. Jensen og Lars Haagen Nielsen) og nyvalgt til TIC’s 
bestyrelse (Marlene Klarskov Fleischer). Tak for indsatsen til Laila Andersen, Henning Aasberg, 
Knud Sommer og Birte Rasmussen. 
 
Carsten Petersen fik ordet og takkede Erhardt Franzen for det store arbejde som igangsætter 
og organisator, som var medvirkende til, at TIK kom ”tilbage på landkortet”. Stående ovationer. 
 
Kim Rasmussen nævnte Erhardt Franzens turbulente start som formand. Nævnte de mange 
kampe i Idrættens Samråd, hvor EF var god til at holde ”dampen oppe”. KR husker både 
skriftlige og mundtlige ”irettesættelser”. Stor gensidig respekt. EF’s store indsats for at 
”styre” fødevarekontrollen. EF er i besiddelse af en naturlig påholdenhed. Til lykke til den nye 
formand Bent Poulsen. 
 
Erhardt Franzen rettede en stor tak til Carsten Petersen og den samlede hovedbestyrelse. Stor 
tak til Kim Rasmussen og det samlede klubhusudvalg. De ’planlagte’ 2 år som formand endte med 
at blive 9 år! 
 
Erhardt Franzen takkede Steen Jørgensen for en god og kompetent ledelse af 
generalforsamlingen, der ledsagede med applaus. 
 
Dirigenten forestod et 3-foldigt TIK-leve for klubben og takkede forsamlingen for god ro og 
orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
 
 
 
 
 
Referent:      Dirigent: 
Finn Bjerrum Nielsen     Steen Jørgensen 


