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7. marts 2017 
 
 

Referat  
af generalforsamling den 1. marts 2018 i TIK’s hovedforening. 

 
 
Formand Lars Monberg bød velkommen til generalforsamlingen.  
 
Ad pkt. 1. - Valg af dirigent og stemmetællere.  
 
Efter forslag fra HB valgtes Henning Aasberg som dirigent. Henning Aasberg takker for valget. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og generalforsamlingen 
betragtedes derfor som lovlig.  
. 
 
Ad pkt. 2. - Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
 
Efter optælling konstaterede Henning Aasberg, at der var mødt i alt 29 stemmeberettigede 
medlemmer, fordelt på 12 afdelinger. Stemmetæller bliver udvalgt hvis det bliver nødvendigt.  
 
Ad pkt. 3. - Hovedbestyrelsens beretning. 
 
Lars Monberg fremlagde hovedforeningen skriftlige beretning.  
 
Nogen gange tager man for givet, at ting sker, fordi sådan har det jo altid været, MEN ting 
sker kun fordi en masse engagerede frivillige mennesker, ligger et stort antal timer, i et 
kæmpe arbejde ude i afdelingerne, såvel som vort fælles samlingspunkt Klubhuset. 
 
Så indledningsvist skal der lyde en stor TAK til Jer alle. 
 
Året har været præget af god energi og der er blevet ”kastet” nye aktiviteter op ”i luften”, 
nogle har været på tegnebrættet længe, mens andre er kommet til, nærmest som en følge 
virkning af gode nye tanker, og samarbejder. 
 
Vi har haft et stort ønske om at skabe nye aktiviteter, hvor alle afdelinger var involveret med 
hvad de hver især kunne byde ind med. 
 
Mange frivillige har været aktiveret på (tværs af alle afd.) med aktiviteten - FUNDAY - der så 
småt er begyndt at finde sin form, og vi glæder os til at se det folde sig helt ud i forsommeren.  
Formålet er jo både en præsentation af de enkelte afdelingers formåen og aktiviteter, en måde 
at lære hinanden at kende på, på tværs – og ikke mindst hvervning af nye medlemmer – og så 
gør det jo heller ikke noget, hvis vi også kan have det sjovt sammen. 
 
Vi fik også strammet op på alle vore logoer med farvekoder osv. Så om det er RGB filer, CMYK 
til web eller print, så det nu bliver nemmere at finde det rigtige materiale frem, og vi således 
kan holde fast en ”blå og hvid” tråd.  
Alt materiale ligger nu frit tilgængeligt TIK’s hjemmeside. 
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Og om det nu var ”hønen eller æggene der kom først” - altså behovet at have materiale til 
brug for print og elektronisk markedsføring, eller behovet for opbygning af en god hjemmeside 
med brug af korrekte logoer og farvekoder, det kan jeg snart ikke huske længere. Men ikke 
desto mindre har det vist sig, at sig da vi først kom i gang, meldte der sig hurtigt en 5-6 
afdelinger der gerne ville have vores assistance til etablering af nye hjemmesider – og når jeg 
siger vores hjælp så er det i den sammenhæng lig med Karsten Weikop. 
 
Og når vi nu snakker markedsføring, så er vores web side kun en del af de muligheder der 
findes på dette område. Mindst ligeså vigtigt er vores facebook profil, og muligheden for at 
ligge aktuelle nyheder, resultater, billeder fra stævner - 
Jo flere ”likes” og ”besøgende” vi har på vores profil, jo mere kan vi udbrede kendskabet til 
TIK og ALLE afdelinger – her gælder det virkeligt, at hvad der gavner TIK, gavner den enkelte 
AFD. Lige nu er der ikke mange flittige afd. på TIK’s FACEBOOK! 
 
I 2017 fik vi med en stor indsats fra Rose fra TIC og Jeanet fra TIK, stablet vores første  
”Knæk cancer” arrangement i uge 42, på benene. Vi havde ca. 100 mennesker til stegt flæsk 
og persillesovs og samlede godt 22.000,- kr. ind til det gode formål. 
De mange penge kom fra det store lotteri der i den forbindelse blev afholdt, og hvor Taastrup 
By Midte havde den store venlighed, gavmildt at donere præmier. 
 
Det er jo altid glædeligt, at optage nye afdelinger, og for et år siden på generalforsamlingen 
blev det formaliseret at TIK Minigolf er etableret, og så meget mere glædeligt at det nye 
minigolf anlæg så småt er ved at tage form til anvendelse i foråret. 
 
 
Pokalfesten er jo som bekendt en fest hvor vi fejrer både vores frivillige og vores atleter, og 
det er jo derfor vigtigt, at få disse ildsjæle og dygtige atleter frem i lyset, tidligere end på 
dagen for FMSK mødet, et møde hvor indstillingerne gennemgås, og pokalmodtageren 
udvælges ved en demokratisk proces. 
Vi vil godt tidligere kunne skubbe denne proces i gang, ved at offentliggøre indstillingerne, og 
fremhæve dem, i en løbende kommunikation. 
Derfor kommer der til på vores hjemmeside, at være standardiserede indstillingsskemaer, og 
en vejledning, og det vil løbende blive taget op, og husk alle kan jo indstille!   
Jeg vil godt minde om at nogle indstillinger er mere ”tidsløse” end andre, og kan godt 
genbruges. Nogen gange er det jo et spørgsmål om timing. 
Og når vi nu er ved pokalfesten, så skal der også lyde en stor tak til pokalfestudvalget, som 
gang på gang får hevet en flot fest frem. 
 
Bloddonor aktiviteten har traditionen tro været på besøg i hallerne flere gange og har igen i 
år opnået flotte ”tapningsresultater”.  
 
 
TIC Vi har en velfungerende samarbejdspartner i TIC, herunder TIC’s ledelse og personale. 
TIK er fortsat repræsenteret i TIC’s bestyrelse med 3 repræsentanter.  Desuden glæder vi os 
over samarbejdet med Uffe og Cafe Sofie. Desuden synes jeg, at samarbejdet med 
kommunen, om hvordan vi hver især kan bidrage til at til at skabe en større fælles mængde, 
er i en meget positiv udvikling. 
 
Økonomisk er hovedforeningens økonomi i bund og grund stadig sund, og sidste års fokus på 
vores omkostninger har med et reguleret omkostningsniveau skabt den ønskede balance 
mellem indtægter og udgifter, og arbejdet på dette område fortsætter. 
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TIK – kontoret er klubbens ”blæksprutte” og får dagligt enderne bundet sammen. I et job 
som Jeanets er der en noget flydende overgang mellem arbejde og fritid, men vi er glade for 
måde du forvalter opgaven på. 
 
Henning Aasberg spurgte forsamlingen om der var kommentar til formandens beretning: 
 
Ingen bemærkninger til beretningen. 
 
Marlene Fleischer (Gymnastik) takkede for en god beretning. 
 
Lene Lemmeke (løberne) spurgte, hvad der er sket med parkour? 
Denne sportsgren blev nedlagt, da instruktørerne stoppede. 
 
Beretning blev godkendt. 
 
Applaus til Lars Monberg for beretningen. 
 
Ad pkt. 4. – Forelæggelse af reviderede årsrapporter 2017 for hovedforeningen og klubhuset til 
godkendelse. 
 
Vagn Sørensen gennemgik årsrapporterne, som var omdelt til forsamlingen. 
 
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var bemærkninger til årsrapporten. 
 
HB årsrapporten blev godkendt, uden bemærkninger. 
 
Erhard Franzen, spurgte hvorfor gebyr på samme indestående (kr. 180.000) i klubhuset og 
hovedforeningen, er højere i klubhuset, Vagn informerede; at det var pga. dankort og 
Mobilepay.  
 
KH årsrapporten blev godkendt. 
 
Ad pkt. 5. – Forelæggelse af revideret årsrapport 2017 fra TIK’s Idrætsfond. 
 
Niels Jørgensen gennemgik regnskabet.  
 
Lars Buch (karate) spurgte, om hvorfor der både indtægter og udbytte til Stjerne Invest i 
årsrapporten, Niels Jørgensen informerede, at det er kun for at vise hvad Fonden gør, har 
ingen betydning for den endelige årsrapport. 
 
Regnskab udleveret til forsamlingen. 
 
Regnskab godkendt. 
 
Ad pkt. 6. – Indkomne forslag. 
 
Ingen indkomne forslag. 
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Ad pkt. 7. – Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budgetter for 2018 
(hovedforeningen og klubhuset). 
 
Vagn Sørensen fremlagde budget for henholdsvis hovedforeningen og klubhuset for 2018.  
 
Marlene Fleischer: Udgifter til Funday, er det en udgift til klubhuset, Vagn informerede at 
Funday er ikke lagt i budget, men skal tages ud af omsætningen. 
Erik Sundgaard, har man bemærket at der er meget fodkoldt i klubhuset, der sidder spjæld 
nede ved gulvet rundt omkring i klubhuset, disse spjæld skal holdes lukket iflg. Claus 
Hillerman 
 
Begge budgetter blev fremlagt forsamlingen, med uændret medlemskontingent 45 kr. i 2019.  
 
Ad pkt. 8. - Valg i henhold til vedtægternes §§ 8, 10 og 11.  
 
a. Valg af formand (2år) 
    Lars Monberg (villig til genvalg). 
 
    Lars Monberg blev genvalgt. 
 
b. Valg af 1 til hovedforeningen bestyrelse (2 år). 
    Carsten Petersen (villig til genvalg). 
 
    Carsten Petersen blev genvalgt. 
 
 d. Valg af 1 til hovedforeningen bestyrelse (2 år). 
    Poul Petersen (ønsker ikke genvalg). 
 
    Regina Wonisch ønsker at stiller op.  
     
    Regina Wonisch blev valgt. 
 
 e. Valg af 2 suppleanter til hovedforeningens bestyrelse (1 år). 
     
    Karsten Weikop (villig til genvalg). 
    Regina Wonisch (stiller op til HB). 
 
    Erik Sundgaard ønsker at stille op 
 
    Karsten Weikop blev genvalgt. 
    Erik Sundgaard blev valgt.  
     
f. Valg af 2 revisorer (1 år). 
    Jesper Kirkegaard (villig til genvalg). 
    Villy Rosendahl-Kaa (villig til genvalg).     
 
    Jesper Kirkegaard blev genvalgt. 
    Villy Rosendahl-Kaa blev genvalgt. 
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 g. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. 
 
    Knud Sommer (villig til genvalg). 
     
    Knud Sommer blev genvalgt.  
 
    
h. Valg af formand til Klubhusudvalget (2 år) 
 
   Britta Bahn (villig til genvalg). 
 
   Britta Bahn blev genvalgt. 
 
i. Valg af medlemmer til klubhusudvalget (2 år) 
 
    Leif Rønne (villig til genvalg) 
    Jette Hansen (villig til genvalg) 
 
    Leif Rønne blev genvalgt 
    Jette Hansen blev genvalgt 
   
Stor applaus til de valgte. 
 
Ad pkt. 9. – Evt 
 
Lars Buch (karate) spurgte omkring parkering på p-pladsen, da det er svært at komme ind af 
indkørselen ved indgangen til TIC, da biler holder for at samle bruger op efter end træning,  
er det noget TIC vil gøre noget ved?  
TIC har haft kontakt med HTK, og der bliver desværre ikke gjort mere. 
 
Uddelinger fra TIK's Idrætsfond. 
 
Carsten Petersen uddelte: 
 
Carl R. Nielsens rejse legat: Hovedbestyrelsen Karsten Weikop 
”Olsens skulderklap”: Donor 
Vaske-Svends minde legat: TIK minigolf  
 
Stor applaus fra forsamlingen til modtagerne. 
 
Henning Aasberg fortalte om en hændelse i tennis i TIC, omkring en første klasse betjening af 
brugen af TIC hjertestarter. Lægen der ankom i TIC ved denne hændelse, oplevede en positiv 
oplevelse af betjening af hjertestarteren. De personer der var til stede ved denne hændelse 
var yders kompetente. 
 
Vibeke Franzen (Veteransport), mener alle afdelinger burde gennemgår disse kurser omkring 
førstehjælp og brugen af hjertestarter. 
 
Det kunne være en mulighed, at hovedbestyrelsen afholdte disse arrangementer. 
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Henning Aasberg ønskede tillykke til de genvalgte og tak for god ro og orden. 
 
Generalforsamlingen sluttede med et TIK-leve, samt TIK sangen blev sunget. Slut kl. 20.10 
 
Lars Monberg takkede Poul Andersen for sit arbejde i hovedbestyrelsen. 
 
Lars Monberg takkede dirigenten for godt udført arbejde. 
 
 
 
 
Referent:    Dirigent: 
 
 
Jeanet Buch   Henning Aasberg 
 
 
 
  


