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3. april 2013 
 
 

Referat  
af generalforsamling den 6. marts 2013 i TIK’s hovedforening. 

 
 
Formand Bent Poulsen bød velkommen til generalforsamlingen. 
 
Ad pkt. 1. - Valg af dirigent og stemmetællere.  
 
Efter forslag fra HB valgtes Erhardt Franzen som dirigent. Erhardt Franzen takker for valget. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, generalforsamlingen 
betragtedes derfor som lovlig.  
Som stemmetællere valgtes Per Gøbel Jensen og Ove Nielsen. 
 
Ad pkt. 2. - Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
 
Efter optælling konstaterede Bent Poulsen, at der var mødt i alt 30 stemmeberettigede 
medlemmer, fordelt på 8 afdelinger. 
 
Ad pkt. 3. - Hovedbestyrelsens beretning. 
 
Bent Poulsen forelagde hovedbestyrelsens 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 hovedbestyrelsens virksomhed, den 
skriftlige beretning var omdelt forsamlingen. 
 
Rekruttering af nye medlemmer /emner til træner- og lederfunktioner i klubben er fortsat en 
meget vigtig opgave. Afdelinger skal være gode til at ”spotte” personer og sørge for oplæring 
og uddanne dem, så der er nogle der er parat til at tage over, hvor andre måtte holde op, så 
alle igangværende aktiviteter ikke falder på gulvet. 
 
Stor ros til alle afdelinger for en kæmpeindsats for idrætslivet i kommunen og deltagelse i en 
række stævner og mesterskaber i hele verden. Denne indsats sørger for, at TIK bliver kendt 
som en aktiv idrætsklub både indenlands og udenlands.  
 
TIK’s organisationsstruktur har været uændret i det forløbne år. Afdelingerne er selvstændige 
juridiske og økonomiske enheder (foreninger i henhold til folkeoplysningsloven) bundet 
sammen i TIK som flerstrenget klub i henhold til hovedforeningens vedtægter.  
 
Formandskabet (FMSK) er aktivt bindeled mellem hovedbestyrelsen (HB) og 
afdelingsbestyrelserne og virker i denne egenskab for det overordnede, tværgående idrætslige 
og sociale arbejde i klubben. 
Bent Poulsen takkede FMSK for et godt samarbejde. Fremmøde ved FMSK-møder har generelt 
været fint, dog har nogle afdelinger ikke været repræsenteret på møderne. Bent opfordrede 
derfor, at 1 for hver afdeling kommer til FMSK møde, for at opnå et bedre informations niveau.  
 
Hovedforeningen fungerer som en stabsenhed i TIK og rådgiver, vejleder og servicerer 
klubbens afdelinger, og forestår tværgående og overordnede aktiviteter og opgaver i klubben, 
herunder relationer i forhold til myndigheder og organisationer. 
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Vi har 4 TIK’ere i Idrættens Samråd, så vi er fortsat med til at bære læsset i forbindelse med 
idrætsarbejdet i kommunen. 
 
Motionsløbet Høje-Taastrup Rundt. 
Godt samarbejde med handels- og erhvervslivet, var medvirkende til et godt tilrettelagt og 
gennemført motionsløb ”Høje-Taastrup Rundt”, dog med færre deltagere end foregående år. 
Høje-Taastrup Rundt vil i 2013 gennemføres d 2. juni 2013, i forbindelse med kommunens 
indvielse af cykelringen. 
 
Skt. Hans festen. 
Arrangementet var vellykket og velbesøgt – donationen fra Nordea Fonden gjorde, at 
arrangementet hang nogenlunde sammen økonomisk. TIK får god omtale for at stå for 
arrangementet, og forsøger igen 2013. 
Sankt Hans arrangement i Hedeland med tilskud, var TIK og andre foreninger i lokalområdet 
samt IS ikke fortaler for, og TIK skrev til Kommunen.   
 
Frivillighedsdagen 
TIK var repræsenteret på Frivillighedsdagens arrangement på Taastrup Hovedgade. Vi håber 
flere afdelinger vil deltage i dette arrangement.  
Vibeke fra veteransport opfordrede folk til enten at give brochure til TIK boden eller selv at 
deltage i arrangementet, da det giver synlighed for TIK. 

 
Pokalfest 
Igen i år var pokalfesten en stor succes. En stor tak til den gruppe TIK’ere, som igen i år 
gjorde det muligt at afholde festen. 
 
Pokalmodtagere i 2012: 
 
 - Lokalavisens Vandrepokal: Bueskydnings ungdom. 
 - Dagbladet Roskildes Ungdomslederpris: Jan Kryger, badminton 
 - Taastrup Erhvervsforenings Pokal: Vibeke Franzen, veteransport 
 
TIK-Bloddonor  
Fortsætter aktiviteterne med stor succes. 
 
Taastrup Idræts Center (TIC) 
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. TIC søger ny forpagter i stopuret, da Bo stopper til sommer. 
Timefordelingen kører godt, hvor Claus fra TIC spiller en aktiv rolle. Igen i år blev timerne 
fordelt samlet for hele kommunen.  
 
Klubhuset 
I 2012 er der fortsat ydet en stor indsats fra frivillige TIK’ere. 
Bent Poulsen opfordrer afdelingerne at besøge klubhuset efter træning. 
 
Den gode indsats, herunder også aftalen med TIC om rengøring, har medført, at vi har kunnet 
fastholde en super-smiley i klubhuset. 
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Kontoret 
Kontorfunktionen fungerer upåklageligt, hjemmeside er nu op og kører, og vedligeholdes af 
vores idrætssekretær. Jeanet hjælper gerne afdelingerne med ajourføring af hjemmesider. 
 
Arrangementer 
Igen i 2013 vil TIK være aktiv omkring en Skt. Hans fest, motionsløbet Høje-Taastrup rundt og 
frivillighedsdagens arrangement på Taastrup Hovedgade. 
 
Applaus til Bent Poulsen for beretningen. 
 
Erhardt Franzen spurgte forsamlingen om der var kommentar til formandens beretning: 
 
Vibeke Franzen veteransport: opfordrede flere afdelinger til at deltage i FMSK møderne. 
Veteransport har været med ved frivillighedsdagen i alle 10 år, Vibeke opfordrer alle afdelinger 
at enten deltage eller ligge brochurer i TIK boden, for at profilerer TIK, Vibeke kan kun huske 
enkelte gange, at boden havde brochurer fra andre afdelinger, Vibeke syntes der mangler 
fællesskabsfølelsen i mange afdelinger. 
Bent Poulsen kommenterede: takker Vibeke for opfordringen, og giver Vibeke ret. 
Frivillighedsdagen er en stor chance for at være synlige i nærområdet, og det er vigtigt med 
synlighed. 
 
Per Gøbel triathlon: foreslår at fællesannoncen altid skal ligge i boden ved Frivillighedsdagen.  
Bent Poulsen kommenterede: denne annonce ligger altid i boden. 
 
Forårsannoncen bliver ikke gennemført mere, da der ikke var opbakning på sidst FMSK møde, 
Og ingen tilbagemeldinger til kontoret. 
 
Gerner løberne: ønsker bedre samarbejde med lokalavisen, dårlig erfaring med presse 
dækningen af løbernes jubilæums løb, kom først i avisen 3 uge efter løbet, undskyldning fra 
avisen var at der ikke var plads i avisen. 
Bent Poulsen kommenterede: alle annoncer sendes til Jeanet, og hun følger op. 
 
Johan løberne: løberne har lavet et pr udvalg, beklageligt med omtalen af løbernes 450 års 
løb. Løbernes pr mand er informeret omkring kontoret rolle overfor aviserne. 
 
Beretningen blev godkendt af forsamlingen 
 
Ad pkt. 4. – Forelæggelse af reviderede årsrapporter 2012 for hovedforeningen og klubhuset til 
godkendelse. 
 
Vagn Sørensen gennemgik årsrapporterne, der var omdelt til forsamlingen. 
 
Lene Thøgersen gymnastik: spørg omkring hensættelse til TIK historien. 
Vagn Sørensen kommenterer: denne post bliver reduceret hen over de næste år. 
 
HB årsrapporten godkendes. 
KH årsrapporten godkendt uden kommentarer. 
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Ad pkt. 5. – Forelæggelse af revideret årsrapport 2012 fra TIK’s Idrætsfond. 
 
Niels Jørgensen forelagde regnskabet.  
Beretningen godkendtes i øvrigt uden kommentar. 
 
Jette Hansen gymnastik: er det rigtigt Vaske-Svends fonden er givet til en afdeling og ikke 
hele TIK’s ungdom. 
Niels Jørgensen kommentere: Vaske-svends eget bo var testamenteret til TIK og er indgået i 
idrætsfonden. Pengene i Mindefonden skulle anvendes til TIK-fodbold. 
 
Grethe Pedersen bad om ordet: Vaske-Svend var en stor del af fodbolden i TIK og med en 
advokats hjælp havde han etablerede Mindefonden til støtte for fodbolden i TIK. Fonden var 
ledet af en selvstændig bestyrelse.  
Som led i TIK-fodbolds opløsning (fusionen med B70 til TFC) havde Vaske-Svend ønsket at 
kapitalen i Mindefonden skulle forblive som støtte til ungdommen i TIK. Den involverede 
advokat havde på et tidspunkt kontaktet TIK-håndbold, som havde takket ja til fonden. 
    
Dette kunne håndbold formand Allan Olsen bekræfte.  
 
Bent Poulsen kommenterede: resultatet var overraskende for ham, da fonden havde kontaktet 
ham, og han havde lagt op til TIK bueskydning til hjælp til diverse mesterskab, men 
kommenterede også: godt det gik til en TIK afdeling. 
 
Ad pkt. 6. – Indkomne forslag.  
 
Ingen forslag indleveret. 
 
Ad pkt. 7. – Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budgetter for 2013 
(hovedforeningen og klubhuset). 
 
Vagn Sørensen fremlagde budget for henholdsvis hovedforeningen og klubhuset for 2013.  
Begge budgetter godkendtes, med uændret medlemskontingent 45 kr. i 2013.  
  
 
Ad pkt. 8. - Valg i henhold til vedtægternes §§ 8, 10 og 11.  
 
a. Valg af Kasserer (2år) 
    Vagn Sørensen (villig til genvalg) 
 
    Vagn Sørensen blev genvalgt 
 
b. Valg af 1 til hovedforeningen bestyrelse(2 år). 
    Lars Haagen Nielsen (villig til genvalg). 
    
    Lars Haagen Nielsen blev genvalgt. 
    
c. Valg af 2 suppleanter til hovedforeningens bestyrelse (1 år). 
    Grethe Pedersen (villig til genvalg). 
    Lene Lemmeke (villig til genvalg). 
 
    Grethe Pedersen blev genvalgt. 
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    Lene M Lemmeke blev genvalgt. 
 
 
 
d. Valg af 2 revisorer (1 år). 
    Ove Angelo Nielsen (villig til genvalg). 
    Per G. Jensen (villig til genvalg). 
 
    Ove Angelo Nielsen blev genvalgt. 
    Per Gøbel Jensen blev genvalgt. 
 
e. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. 
    Knud Sommer (villig til genvalg). 
 
    Knud Sommer blev genvalgt.  
 
f. Valg af 3 medlemmer til TIC’s bestyrelse (2 år). 
   Lene Thøgersen (villig til genvalg). 
   Bent Poulsen (villig til genvalg). 
   Marlene Klarskov Fleischer (villig til genvalg). 
 
   Lene Thøgersen blev genvalgt. 
   Bent Poulsen blev genvalgt. 
   Marlene Klarskov Fleischer blev genvalgt. 
 
g. Valg af stedfortræder for den valgte til TIC’s bestyrelse. 
   Erhardt Franzen (villig til genvalg) 
   Vagn Sørensen (villig til genvalg) 
   Knud Sommer (villig til genvalg) 
    
   Erhardt Franzen blev genvalgt. 
   Vagn Sørensen blev genvalgt. 
   Knud Sommer blev genvalgt.  
 
h. Valg af 2 medlemmer til Klubhusudvalget (2 år) 
    Christian Nissen (ikke villig til genvalg) 
    Peter Jensen (villig til genvalg) 
     
    Charlotte Løvholm opstilles. 
    Charlotte Løvholm blev valgt. 
 
    Peter Jensen blev genvalgt. 
 
    i. Valg til Idrætsfondens bestyrelse (3år) 
      Grethe Petersen (villig til genvalg) 
 
      Grethe Petersen blev genvalgt. 
 
Stor applaus til de valgte. 
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Ad pkt. 9. – Evt 
 
Niels Jørgensen: spørg om 110 års fødselsdag. 
Bent Poulsen informerede: at der bliver arbejdet på sagen. 
 
Jette Hansen gymnastik: spørg omkring budgettet til en 110 års fødselsdags fest, forslag om 
at bruge nogle af historie pengene. 
 
Vibeke Franzen gymnastik: spurgte omkring renovations afgifter veteransport betalte ca. 2000 
kr. i 2011. TIK skal gøre noget ved den sag, det er ikke rimeligt afdelingerne skal betale for 
renovation. HB klagede over deres regning i 2011, fik svar at der ikke var noget at gøre, 
regningen skulle betales. HB har ikke modtaget renovations regning i 2012. 
Knud Janum veteransport: informerede at det er CVR nr. der styrer renovationsregningerne. 
 
Kontoret har checket, der er kommet nye virksomhed renovations regler pr. 1. januar 2012, 
hvor virksomheder skal købe årskort og engangsbilletter til genbrugsstationerne, dette betyder 
at dem der bruger genbrugsstationerne også selv betaler. Så der skulle ikke komme flere 
renovations regninger til genbrugsstationerne. 
  
Gerner løberne spørg: hvordan det går med kommunens fortolkning af HB i forhold til 
folkeoplysningsloven.  
Bent Poulsen kommenterede: at i forhold til den ny folkeoplysningslov, er der ingen ændringer, 
men at HB har tænkt sig at søge godkendelse i folkeoplysningsloven, dog uden tilskud. 
 
Uddelinger fra TIK's Idrætsfond. 
 
Carsten Petersen uddelte: 
 
Carl R. Nielsens rejse legat: Per Gøbel Triathlon 
”Olsens skulderklap”: Kenneth Daugaard 
Vaske-Svends minde legat: Gymnastik ungdommen 
 
Stor applaus fra forsamlingen til modtagerne. 
 
Erhardt Franzen ønskede tillykke til de genvalgte og tak for god ro og orden. 
 
Generalforsamlingen sluttede med et TIK-leve. Slut kl. 20.45 
 
Bent Poulsen takkede dirigenten for godt udført arbejde. 
 
 
 
 
Referent:    Dirigent: 
 
 
Jeanet Buch   Erhardt Franzen 
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