
Generalforsamling 3/2 – 2020 kl. 10.30 

Referant: Helle Christiansen 

1. Valg af dirigent 
Carsten Petersen er valgt 
Indkaldelsen til generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. 
 

2. Valg af to stemmetællere 
Valget udsættes til det bliver aktuelt 
 

3. Bestyrelsens beretning af det forløbne år 
v/ Formand Jette Poder.  
Beretning vedlagt som bilag 
 
Kommentar: 
Er der muligt at erhverve instruktører på efterskoler og højskoler 
Bestyrelsen kigger på idéen 
 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
v/Vagn Sørensen 
Lønningerne er høje, da noget af 2018 lønnen er kommet ind i 2019. Dette skyldes bl.a. barsel hos 
en instruktør. 
Tilskud fra kommunen er faldet, både fra Elitebestyrelsen og fra kommunen. Da vores medlemmer 
er blevet ældre falder tilskuddet. 
 
Kommentarer 
Kan lønningerne for 2018- 2019 uddybes 
Vagn: Der skulle have været lavet en hensættelse i 2018, men det blev glemt, derfor er udgiften i 
2019 
 
Kan spejlene i Sal E bruges andre steder, for at spare på udgifter til redskaber? 
Bestyrelse: Spejlene bruges, og er for robuste til at kunne flyttes 
 
Regnskabet er godkendt. 
 

5. Forslag af forslag til foreløbig budgetramme for næste regnskabsår til godkendelse 
V/Vagn Sørensen 
Der foreslås en mindre kontigentstigning generelt og en lidt større på konkurrenceholdene. 
Budgettet giver et lille overskud på 4.000 kr. 
 
Kommentarer 
Kigger vi på andre foreningers priser? Hedehusene er meget billigere end os. 
Bestyrelsen: Vi kigger på andre foreninger, flere andre er meget dyrere end os. De billige foreninger 
hos oftest ulønnede instruktører, og tilbyder ikke kurser eller indkøb af redskaber som vi gør. 
 



Hvordan håndterer vi, at tilmeldte medlemmer ikke kommer på hold med venteliste? Er der 
mulighed for en klippekortsordning? 
Bestyrelsen: Det er ikke muligt at håndtere et klippekort, da der lige meget hvad, er begrænsninger 
på antal medlemmer på holdene. Bestyrelsen foreslår, at instruktørerne holder øje med, hvem der 
ikke kommer, og spørger dem, om de vil afmeldes og få en andel af kontingentet tilbage. 
 
Det er, ifølge vedtægterne ikke tilladt at tilbagebetale kontigent, men det kan måske omgås ved, at 
afmelde og tilbyde pladsen til den næste på listen. 
Bestyrelsen: Det er bestemt noget vi vil kigge nærmere på til den kommende sæson. 
 
Budgettet er godkendt 
 

6. Indkomne forslag 
Der er ingen indkomne forslag 
 

7. Fastsættelse af bestyrelsens størrelse 
Bestyrelsen fortsætter uforandret efter vedtægterne, men ser gerne den ledige suppleantpost 
besat. 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. §7 
På valg til bestyrelsen er: 
Jette Poder – Villig til genvalg 
Betina Koch Hansen – Villig til genvalg 
Natalia Lehnsdal – Villig til genvalg 
Vagn Sørensen – Villig til genvalg 
 
Alle er genvalgt 
 

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
Luna Wiinblad er på valg i 2021. 
Bestyrelsen foreslår Berit Haagen-Nielsen som suppleant nr. 2. 
Berit tager imod valg, og indtræder som suppleant i bestyrelsen 
 

10. Valg af revisor 
På valg til revisorer og revisorsuppleant er: 
Revisorer: Kenneth Daugaard og Jette Hansen – Villig til genvalg 
Er genvalgt 
 

11. Valg af revisorsuppleant 
Revisorsuppleant: Carsten Pedersen – Villig til genvalg 
Er genvalgt 
 

12. Eventuelt 
Hvor er vedtægterne? 
Bestyrelsen: Vagn lægger dem på hjemmesiden 
 



Referat for generalforsamlingen 2019 mangler 
Bestyrelsen: Lægges på hjemmesiden sammen med referat for 2020 
 
Jette Poder: Floorball er startet godt op med ca. 30 deltagere. Floorball kommer til at ligge under 
TIK Gymnastik indtil det er så meget oppe at køre, til de selv kan danne en forening under TIK. 

 
 
 

 

 

 


