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Referat fra ordinær generalforsam ling

Onsdag d. 26 januar 2022

Selskabsloka I erne, Taastru p ld rætscenter (STOP U R ET)

DATO:

Sted

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 formand
7. Valg af Kasserer

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 revisorer (må ikke være medlem af bestyrelsen)
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11. Eventuelt

Ad. 1. Bestyrelsen foreslog Karsten Weikop. Der var ikke andre forslag og Karsten Weikop blev

enstemmigt valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i forhold til at
den blev indkaldt med mindst 2L dage.

Ad. 2. Hanne fremlagde bestyrelsens beretning for 2O2L. Der var ingen bemærkninger til beretningen

og den blev godkendt.

Ad. 3. Regnskabet for 2O2L blev gennemgået af kassereren. Der var enkelte opklarende spørgsmå1.

Regnskabet er gennemgået af medlemsrevisorerne uden bemærkninger. Regnskabet for 2O21

blev godkendt.

Ad. 4. Der var ingen indkomne forslag

Ad. 5. Kassereren gennemgik budget for 2022. Bestyrelsen foreslår uændret årligt kontingent på kr.

250,-

Kontingent enstemmigt vedtaget.
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Ad. 6. Formanden er ikke på valg i år.
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Ad.7. Valg af kasserer

Marianne lpsen genvalgt uden modkandidater.

Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Kenno Wendelboe genvalgt uden modkandidater.

Ad. 9. Valg af 2 revisorer (må ikke være medlem af bestyrelsen)

Steen Appelkvist blev genvalgt uden modkandidater.

Steen Wulff ønskede ikke genvalg. Peter Bjørn Larsen blev valgt uden modkandidater

Ad. 8. Valg af 2 suppleanter

Lillian Jarvinen genvalgt uden modkandidater

Lotte Wendelboe genvalgt uden modkandidater

Ad.9. Eventuelt

Marianne Paulsen foreslog at medlemmernes familier kan spille gratis. Bliver behandlet af

bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

Preben Jarvinen spurgte om det evt. kunne være muligt at få lagt vand ind i containeren. Bliver

behandlet af bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

Lillian Jarvinen foreslog at klubben stiller gratis kaffe til rådighed for spillerne på spil

dage/aftner. Bliver behandlet af bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

Hans-Henrik Nielsen bragte et spørgsmål op om vi skal investere i professionelt lavede

baneskilte med bl.a. banenr. Dette blev diskuteret. Flere medlemmer har arbejdet på at få

nogle sponsorater til at betale skiltene. Vi har fået et tilbud på ca. 17.000 kr. Vi har fået tilsagn

om at HTK evt. vil give et tilskud når vi selv har fundet nogle sponsorer. I sidste ende kan det
være at klubben selv vil betale. I den forbindelse var der forslag om eW. at sætte kontingentet

lidt op til næste år.

Karsten Weikop foreslog at vi brugte TIK's hjemmeside til at promovere os selv, med små

historier og billeder.
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Formand / referent

Hanne Børgesen

Dirigent

Karsten Weikop

Kasserer

Marianne lpsen

Bestyrelsesmedlem

Johnny Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Kenno Wendelboe

Bestyrelsesmedlem

Hans-Henrik Nielsen
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Hanne Børgesen

Dirigent

Karsten Weikop

Johnny Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Hans-Henrik Nielsen
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Bestyrelsesmedlem

Kenno Wendelboe
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