
Referat fra ordinær generalforsamling 
 
TIK Minigolf 
 
Dato: 22. januar 2020 
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 2019. 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. Regnskab er underskrev af bestyrelsen og 
revisorerne 

Ad. 4: Der var ikke indkommet forslag. 

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

Kontingent enstemmigt vedtaget. 

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

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

Ad. 7: Til valg af revisorer foreslog Formanden Steen Wulff og Steen Appelquist som 
revisorer. Steen Wulff var ikke til stede, men havde mundtlig tilkendegivet til 
formanden at han var villig til valg. Steen Appelquist tilkendegav at han var villig til 
valg. 

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



Ad. 8: Til valg af suppleanter foreslog Formanden Johnny Frederiksen som første suppleant, 
og Lillian Jarvinen som anden suppleant. Begge var villige til genvalg. 

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

Ad. 9: Formanden orienterede om: 

Opstart af sæsonen bliver d. 29. marts og afslutning d. 30. september. 

Der bliver igen afholdt klubmester turnering.  

Der afholdes Vinterturnering hos TIK i samarbejde med SMgU 

Der blev orienteret om diverse turnering der afholdes af SMgU 

Der planlægges oprette hold til DM i samarbejde med BSMK 

Kalender udsendes i starten af februar. 
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