
Referat fra ordinær generalforsamling 
 
Høje Taastrup Minigolf Klub 
 
Dato: 24. januar 2018 
Sted: TIK Klubhus, Stormødelokale. Parkvej 78, 2630 Taastrup 
 

 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af 2 revisorer (må ikke være medlem af bestyrelsen) 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
9. Eventuelt 

Ad. 1: Formanden forslog Kim Rasmussen. Der var ikke andre forslag, og Kim Rasmussen 

blev enstemmigt valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt. 

Ad. 2: Formanden fremlagde beretning for året 2017. Der var ingen bemærkninger til 
beretningen og den blev taget til efterretning. 

Ad. 3: Det fremsendte regnskab blev gennemgået af kasseren.  Der var ingen 
bemærkninger til regnskabet. Regnskabet er ligeledes gennemgået af 
medlemsrevisorerne uden bemærkning.  

 Kasseren oplyste at TIK-fonden har ydet et tilskud til foreningen på kr. 5000,- som vil 
blive udbetalt ved indvielse af vores baner. 

Ad. 4: Der var ikke indkommet forslag.  

Der var et forslag til vedtægtsændring vedrørende §1 i vedtægterne. Da klubben nu 
er blevet optaget i TIK hovedforening, ønsker bestyrelsen at klubben ændrer navn til 
TIK Minigolf. 

 Forslag enstemmigt vedtaget. 

Ad. 5: Bestyrelsen foreslår et årligt kontingent på kr. 250,-.  

Kontingent vedtaget. 

Ad. 6: På valg til bestyrelsen er kasserer Marianne Ipsen, og et bestyrelsesmedlem Kenno 
Wendelboe. Begge var villige til valg. 

 Da der ikke kom andre forslag, blev begge enstemmigt genvalgt. 



  

Ad. 7: Formanden forslog Steen Wulff og Steen Appelquist som revisorer. Steen Wulff var 
ikke til stede, men havde tilkendegivet ved mail, at han var villig til valg. Steen 
Appelquist tilkendegav at han var villig til valg. 

 Begge blev enstemmigt valgt. 

Ad. 8: Formanden forslog Søren Tranholm som første suppleant. Bestyrelsen havde ikke en 
kandidat som anden suppleant.  Der var ikke andre tilstede der ønskede at stille op 
som suppleant. 

 Søren Tranholm blev enstemmigt valgt. Bestyrelsen må så prøve at finde et andet 
medlem der er villig til at stille op som anden suppleant. 

Ad. 9: Formanden orienterede om: 

Indvielse af vores baner forventes at blive i april/maj.  

Der planlægges afholdt træneruddannelse i klubben. 

Bestyrelsen går nu i gang med at planlægge den daglige dag i klubben 

Klubben har fået udarbejdet en hjemmeside og er også på facebook. 

Der vil blive afholdt turneringer for Sjællandske minigolf klubber.  

   

 
 
       
Formand/referant   Dirigent 
 
 
 
 
Kasserer    Bestyrelsesmedl. 


