18. marts 2010

Referat
af generalforsamling den 10. marts 2010 i TIK’s hovedforening.
Formand Bent Poulsen bød velkommen til generalforsamlingen.
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 og at dagsordenen
var i overensstemmelse med vedtægterne. Generalforsamlingen betragtedes derfor som
lovlig. Som stemmetællere valgtes Ove A. Nielsen og Erhardt Franzen.
Ad pkt. 2. - Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Efter optælling konstaterede dirigenten, at der var mødt i alt 29 stemmeberettigede
medlemmer.
Ad pkt. 3. - Hovedbestyrelsens beretning.
Den skriftlige udgave af beretningen var inden generalforsamlingen omdelt til forsamlingen.
Bent Poulsen 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.
Glædeligt at der var tale om en markant fremgang i det samlede medlemstal (+ 11,14 %).
Takkede FMSK for et godt samarbejde. Fremmøde ved FMSK-møder har generelt været fint.
HB’s hovedopgave er at skabe de bedste rammer/betingelser for de enkelte
underafdelinger. Primært som rådgiver, vejleder og serviceorgan.
Stor ros til alle afdelinger for en kæmpeindsats for idrætslivet i kommunen og deltagelse i en
række stævner og mesterskaber. Denne indsats sørger for, at TIK bliver kendt som en aktiv
idrætsklub både indenlands og udenlands.
Godt samarbejde med handels- og erhvervslivet var medvirkende til et godt tilrettelagt og
gennemført motionsløb ”Høje-Taastrup Rundt” med over 500 deltagere.
Skt. Hans festen var vellykket og velbesøgt. Høje-Taastrup Teaterforening garanterede
tabsdækning.
Trods vanskelighed med at skaffe instruktører i sommerferieperioden deltog Tennis og
Karate-do i sommerferieaktiviteterne for børn i 2009.
Stærk repræsentation fra TIK på Frivillighedsdagens arrangement på Taastrup Hovedgade.
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Igen i år var pokalfesten en stor succes. Rart at se, at TIK råder over så mange kreative og
engagerede medlemmer.
Pokalmodtagere:
- Lokalavisens Vandrepokal: Marlene Klarskov Fleischer
- Dagbladet Roskildes Ungdomslederpris: Ole Søndergaard og Lindy Pedersen
- Taastrup Erhvervsforenings Pokal: Lene Lyngsie.
Ved samme lejlighed blev TIK’s mangeårige hovedformand Erhardt Franzen, udnævnt som
æresmedlem af TIK.
TIK-Bloddonor fortsætter aktiviteterne med stor succes.
Den daglige ledelse i TIC (Taastrup Idræts Center) samt TIK’s egne folk i TIC’s bestyrelse er
medvirkende til, at centret i det daglige fungerer godt. Samarbejdet mellem idrætskontoret
og kontoret i TIC virker upåklageligt.
Klubhuset er blevet renoveret, bl.a. med udskiftning af loft og belysning. Stor indsats fra
frivillige TIK’ere er medvirkende til, at pasningen af klubhuset virker perfekt. Rengøringsaftalen
med TIC fungerer fint, og vi overholder kravene fra fødevaremyndighederne.
TIK-hovedforeningens økonomi er sund.
TIK’s Idrætsfond: Tilskuddet til dækning af udgifter til bogudgivelse i anledning af foreningens
100 års jubilæum er tilbageført til Idrætsfonden (bogen blev ikke skrevet).
2010: Forestående timefordeling bygger på en forberedelsesproces som sidste år.
Kontorfunktionen opgraderes/styrkes i løbet af sommeren. Finn stopper. Opgaver:
modernisering af hjemmesiden, opstart af Web-shop m.v.
Arrangementer: Skt. Hans fest, Høje-Taastrup Rundt og Frivillighedsdagen som sidste år. Nye
aktiviteter i støbeskeen !! Snarlig udmelding.
Ad pkt. 4. – Forelæggelse af reviderede årsrapporter 2009 for hovedforeningen og klubhuset
til godkendelse.
Vagn Sørensen gennemgik årsrapporterne, der var omdelt til forsamlingen. Håber på
lægning af nyt gulv i klubhuset (ved hjælp fra TIC). Rapporterne godkendtes i øvrigt uden
kommentarer.
Ad pkt. 5. – Forelæggelse af revideret årsrapport 2009 fra TIK’s Idrætsfond.
Grethe Pedersen forelagde regnskabet. Idrætsfonden havde arvet penge fra Vaske-Svends
fond. Nævnte tilbageførsel af de 50.000,- til bogudgivelsen som ikke fandt sted.
Ad pkt. 6. – Indkomne forslag.
Bent Poulsen nævnte, at TIK-Triathlon og TIK-KravMaga nu er godkendt. Vedtaget af
forsamlingen.
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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 2010.
Begge budgetter godkendtes, ligesom forslag om uforandret medlemskontingent i 2010
er 55 kr.
Ad pkt. 8. - Valg i henhold til vedtægternes §§ 8, 10 og 11.
a. : Valg af formand for TIK’s hovedforening (2 år).
Bent Poulsen genvalgt.
b. : Valg af 2 medlemmer til hovedforeningens bestyrelse (2 år).
Carsten Petersen genvalgt. Helle Juul Sørensen genvalgt.
c. : Valg af 2 suppleanter til hovedforeningens bestyrelse (1 år).
Grethe Pedersen genvalgt.
Lars Haagen Nielsen genvalgt.
d. : Valg af 2 revisorer (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 stedfortrædere for den valgte til TIC’s bestyrelse.
Erhardt Franzen genvalgt.
h.: Valg af formand for klubhusudvalget (2 år).
Kim Rasmussen ikke villig til genvalg.
Britta Bahn, TIK-Gymnastik valgt.
i. : Valg af 2 medlemmer til klubhusudvalget (2 år).
Orla Hesselberg, TIK-Veteransport valgt.
Jette Hansen, TIK-Gymnastik valgt.
j. : Valg til Idrætsfondens bestyrelse (3 år).
Grethe Pedersen genvalgt.
Ad pkt. 9. - Uddelinger fra TIK's Idrætsfond.
Carsten Petersen forestod motiveringen og uddelingen af Carl R. Nielsens legat til
Jette Poder, TIK-Gymnastik og af ”Olsen’s skulderklap” til Pokalfestudvalget. Endelig gik
Vaske-Svends legat til TIK-Håndbold.
Stor applaus fra forsamlingen til modtagerne.
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Ad pkt. 10. – Eventuelt.
Henning Aasberg sagde til lykke til de genvalgte. Tak til Finn (Idrætskontoret). Hvad skal der
ske ved Pokalfest nr. 50?
Generalforsamlingen sluttede med et TIK-leve. Slut kl. 20:05.
Bent Poulsen takkede dirigenten for godt udført arbejde. Der fulgte en flaske med til
dirigenten.

Referent:
Finn Bjerrum Nielsen

Dirigent:
Steen Jørgensen

