Klubhuset • Parkvej 78 • 2630 Taastrup
Tel. 43 52 20 30 • E.mail: tik@tik.dk
Hjemmeside: www.tik.dk

25. marts 2019

Referat
af generalforsamling den 14. marts 2019 i TIK’s hovedforening.
Formand Lars Monberg bød velkommen til generalforsamlingen.
Ad pkt. 1. - Valg af dirigent og stemmetællere.
Efter forslag fra HB valgtes Johan Oude Hesselink som dirigent. Johan Oude Hesselink 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 Johan Oude Hesselink, at der var mødt i alt 29
stemmeberettigede medlemmer, fordelt på 10 afdelinger.
Stemmetæller bliver valgt hvis det bliver nødvendigt.
Ad pkt. 3. - Hovedbestyrelsens beretning.
Lars Monberg fremlagde hovedforeningen skriftlige beretning.
TIK er en samling, af et antal juridiske og økonomisk selvstændige afdelinger/forskellige
idrætsgrene, 15 stk. i alt.
De 15 afdelinger har egne vedtægter, godkendt af Hovedforeningen og kommunen.
Hovedforeningens formål er at underbygge/understøtte den enkelte afdeling, såvel som at
varetage den samlede/samlende profil for TIK.
Så indledningsvist skal der lyde en stor TAK til Jer alle, der er med til at understøtte det
formål.
Jeg tidligere talt om at vi ønskede en ”samlende” aktivitet som kunne aktiverede alle på tværs
i TIK, og dermed også være med til at skabe yderligere sammenhængskraft- En sådan
aktivitet så dagens lys for et par år siden i form af FUNDAY.
FUNDAY
Det har ”kostet” lidt at få løbet arrangementet i gang, men vi glæder os til at se alle, til endnu
gang FUNDAY lørdag den 2. juni 2019.
I år er arrangementet lagt som indledning til HTK Kultur Uge (23), og således håber vi på at
kunne binde 2 store Taastrup events sammen, så flest muligt får øjnene op, for alle aktiviteter
i den uge!
Formålet er stadig, 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.
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Sociale medier.
Forrige år blev der iværksat et lille kursus vedr. udviklingen af såvel vores egen, som
afdelingernes hjemmesider. Vi har været i kontakt med afdelinger der gør sig overvejelser om
at tage imod tilbuddet om hjælp til udviklingen af deres website. Og jeg opfordrer fortsat til at
benytte denne mulighed fremfor selv at opfinde den ”dybe” tallerken.
Vi har mange gange plæderet for, at de enkelte afdelinger har en så opdateret WEB profil som
muligt, ikke mindst for at udefrakommende ”kunder” kan finde info om tider, priser, kontakt
etc. – prøv evt. at give opgaven til et familie medlem eller ven, og hør hvordan det gik !!
Opdatering af Jeres hjemmesider er vigtig, da det også er herfra vi får vores informationer,
blandt andet til brug i vores fælles annonce i Taastrup Avis i uge 32!
TIK’s nyhedsbrev som kommer 1 gang ugentligt, har stadigt flere og flere ”læsere” ca. 100 +/, vi havde dog den store glæde, at vi i Januar ugentligt kom over 200-250 ”læsere”, ssv
foranlediget af offentliggørelsen af de 3 historier der løbende blev udgivet om de nominerede
til pokalerne, og pokalfesten.
Og når vi nu er ved pokalerne, så HUSK at nogle indstillinger sagtens kan genbruges, og hvis I
ikke husker det, så skal jeg nok hjælpe jer på vej.
Pokalfest
Pokalfesten er jo som bekendt en fest hvor vi fejrer, både vores frivillige og vores atleter, og
derfor dejligt at vi igen havde 300 deltagere, til en dejlig fest.
Det er meget varierende hvordan de enkelte afdelinger bruger/promoverer denne her
fællesskabs fest- ja nogen deltager slet ikke.
Jeg vil godt her plædere for at man bruger pokalfesten til at ”belønne” de frivillige der gør en
ekstra indsats, det er en relativt lille udgift for afdelingernes økonomi, og hvis alle afdelinger
gør det, så skulle 400 deltagere vel ikke være umuligt?
Næste års pokalfest i 2020 er 60års jubilæum!
Atter en gang skal der også lyde en stor tak til pokalfestudvalget, musikken var fremragende
og maden leveret af Stop Uret, har sjældent været bedre!
Knæk Cancer
I 2018 fik vi med en stor indsats fra Rose fra TIC og Jeanet fra TIK, igen stablet ”Knæk
Cancer” arrangementet i uge 42 på benene. Vi havde igen ca. 100 mennesker til stegt flæsk
og persillesovs, og der blev denne gang samlet godt 27.000, - ind til Kræftens Bekæmpelse og
det gode formål.
Det var i øvrigt godt 5.000, - kr. mere end året før.
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.
Bloddonor
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 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.
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Økonomien
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.
Kontoret
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.
Johan Oude Hessellink spurgte forsamlingen om der var kommentar til formandens beretning:
Erhard Fransen takkede formanden for beretningen, pokalfest 60 år, kunstforeningen havde
som forening idegrundlag i TIK, men blev en selvstændig enhed efter nogle år, og bliver 15 år
i 2020, så tema for pokalfest kunne evt. være kunsten.
90 deltog i kunstforeningen generalforsamling, Erhard Franzen mener kunstforeningen gør TIK
og TIC en tjeneste for fint kunst på væggene, kunstforening en del af TIK, og opfordre at man
støtte kunstforeningen, så også denne aktivitet med kunst på væggene kan forblive i TIK.
Marlene Fleisner spørg: når nu det bliver taget på under pokalfest, ønsker kunstforeningen at
blive inviteret til pokalfesten.
Erhard Franzen kommenteret: at kunstforeningen er i del af TIK og TIC.
Beretning blev godkendt.
Applaus til Lars Monberg for beretningen.
Ad pkt. 4. – Forelæggelse af reviderede årsrapporter 2018 for hovedforeningen og klubhuset til
godkendelse.
Vagn Sørensen gennemgik årsrapporterne, som var omdelt til forsamlingen.
Johan Oude Hessellink spurgte forsamlingen om der var bemærkninger til årsrapporten.
HB-årsrapporten blev godkendt, uden bemærkninger.
KH-årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger.
Ad pkt. 5. – Forelæggelse af revideret årsrapport 2018 fra TIK’s Idrætsfond.
Niels Jørgensen gennemgik regnskabet.
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 2019
(hovedforeningen og klubhuset).
Vagn Sørensen fremlagde budget for henholdsvis hovedforeningen og klubhuset for 2019.
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 kasserer (2 år)
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).
Karsten Weikop (villig til genvalg).
Erik Sundgaard (ønsker ikke genvalg).
Vibeke Franzen gav en kort beskrivelse af Leif Rønne Jakobsen, samt ønsker bredde i HB.
Leif Rønne Jakobsen ønsker at stille op
Karsten Weikop blev genvalgt.
Leif Rønne Jacobsen blev valgt.
d. 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.
e. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
Knud Sommer (ønsker ikke genvalg).
Minna Laursen ønsker at stiller op.
Minna Laursen blev valgt.
f. Valg af 3 medlemmer til TIC’s bestyrelse for 2 år
Marlene Klarskov Fleischer (villig til genvalg)
Karsten Weikop (villig til genvalg)
Lene Thøgersen (villig til genvalg)
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Marlene Klarskov Fleischer blev genvalgt
Karsten Weikop blev genvalgt
Lene Thøgersen blev genvalgt
g. Valg af stedfortræder til TIC’s bestyrelse for 2 år.
Vagn Sørensen stedfortræder for Marlene Klarskov Fleischer (villig til genvalg)
Knud Sommer stedfortræder for Karsten Weikop (ønsker ikke genvalg)
Erhardt Franzen stedfortræder for Lene Thøgersen (villig til genvalg)
Jette Hansen stiller op som stedfortræder for Karsten Weikop
Vagn Sørensen blev genvalgt
Jette Hansen blev valgt
Erhardt Franzen blev genvalgt
h. Valg af klubhusudvalgs medlem for 2 år
Charlotte Løvholm (villig til genvalg)
Lene Lemmeke (villig til genvalg)
Charlotte Lovholm blev genvalgt
Lene Lemmeke blev genvalgt
i. Valg til Idrætsfonden for 3 år
Poul Erik Thomsen (ønsker ikke genvalg)
Marlene Klarskov Fleischer ønsker at stiller op.
Marlene Klarskov Fleischer blev valgt.
Stor applaus til de valgte.
Ad pkt. 9. – Evt
Karsten Weikop opfordrer alle afdelinger at sende oplæg til at ligge på TIK’s hjemmesiden.
Samtidig gjorde Karsten Weikop reklame for et foredrag som afholdes i klubhuset d. 25. april
2019, som handler om sportsteknologi – videnskaben bag designet af sportsudstyr.
Jens Vollquartz informerede, forsamlingen om at der mandag d. 11. marts blev stiftet en ny
cykel forening seniorcykling, som ønsker at stille op som ny afdeling i TIK til næste
generalforsamling, og informerede de var 28 medlemmer på nuværende tidspunkt.
John Christensen fra TIK-motionscykling var forundret over den nye cykel afdeling, og kan på
ingen måde tilsluttet denne nye afdeling.
Tina Gensø fra TIK-motionscykling informerede: at hun ville støtte op om John Christensen
forundring, og informerede samtidig at TIK-motionscykling stadig har et P-hold, og at der kun
er 28 medlemmer for dette P-hold der har stiftet den nye cykel afdeling.
Tina vil samtidig slå et slag for motionscykling for kvinder, som har haft stor succes.
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Vibeke Franzen fra veteransport informerede: at de var blevet forespurgt omkring
seniorcykling, men har sagt nej, da der er en cykel afdeling i TIK.
Det samme er for badminton, badmintons P-hold er stadig en del af badminton.
Michael Heidensleben fra triathlon: triathlon rummer flere idrætsgrene cykling, løb og
svømning, TIK skal arbejde for at være en rummelig forening, og være åben overfor
forandringer.
Dirigenten sluttede af med at det er informere om, at det er vigtigt vi alle kende til vores mål,
og at vi alle skal huske vi har samme passion, idræt, samvær og fællesskab.
Uddelinger fra TIK's Idrætsfond.
Niels Jørgensen uddelte:
Carl R. Nielsens rejse legat: Johan Oude Hesselink
”Olsens skulderklap”: FUNDAY
Vaske-Svends minde legat: TIK karate
Stor applaus fra forsamlingen til modtagerne.
Johan Oude Hesselink ønskede tillykke til de genvalgte og tak for god ro og orden.
Generalforsamlingen sluttede med at TIK sangen blev sunget. Slut kl. 20.10
Lars Monberg takkede Erik Sundgaard for sit arbejde i hovedbestyrelsen.
Lars Monberg takkede dirigenten for godt udført arbejde.

Referent:

Dirigent:

Jeanet Buch

Johan Oude Hesselink
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