
Referat fra ordinær generalforsamling 
 
TIK Minigolf 
 
Dato: 23. januar 2019 
Sted: TIK Klubhus. 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 2018. 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.  

Ad. 4: Der var indkommet forslag fra bestyrelsen på ændring af §11  

Der var et forslag til vedtægtsændring vedrørende §11 i vedtægterne. Bestyrelsen 
ønsker at ændre antal medlemmer af bestyrelsen fra 4 til 5 medlemmer. Formand og 
2 medlem vælges i ulige år, kasserer og 1 medlemmer vælges i lige år.  

 Forslag enstemmigt vedtaget. 

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

Kontingent enstemmigt vedtaget. 

Ad. 6: På valg til bestyrelsen er formand Ole Vang Ipsen og et bestyrelsesmedlem Hanne 
Børgesen. Hanne Børgesen var ikke til stede, men havde tilkendegivet ved mail, at 
hun var villig til valg. Begge var villige til genvalg. 

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

 



 Valg af ekstra bestyrelsesmedlem jf. vedtægtsændring under pkt. 4. Bestyrelsen 
foreslog Søren Tranholm, der er villig til valg. 

 Da der ikke kom andre forslag, blev Søren enstemmigt valgt for 2 år 

Ad. 7: Til valg af revisorer foreslog Formanden 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: Til valg af suppleanter foreslog Formanden Johnny Frederiksen som første suppleant. 
Bestyrelsen havde ikke en kandidat som anden suppleant.  Lillian Jarvinen var villig til 
at stille op som suppleant. 

 Johnny Frederiksen og Lillian Jarvinen blev begge enstemmigt valgt. 

Ad. 9: Formanden orienterede om: 

Levering af vores container og HTK’s etablering af fliser mm. 

Opstart af sæsonen bliver d. 31. marts.  

Der afholdtes træneruddannelse i klubben d. 24. februar med deltagelse fra JMK og 
BMSK. 

Der vil blive afholdt turneringer for Sjællandske minigolf klubber. Kalender udsendes 
når datoer ligger fast. 

   

 
 
       
Formand/referant   Dirigent 
 
 
 
 
Kasserer    Bestyrelsesmedl. 
 
 
 
 
 
Bestyrelsesmedl.     
 
 


