
Generalforsamling i TIIF Badminton 2012 

 

Dirigent: Ivan 

Referent: Jens 

Sted: Skolehallen d. 1/3-2012 kl. 20 

Formandens beretning: 

Denne sæson har været præget af en svigtende sportslig udfoldelse blandt medlemmerne. Vi har 

desværre lejet baner ud til en del personer, som efterfølgende ikke har ønsket at spille. Dette har 

kunnet ses på antallet af personer i hallen og den indtjening, vi har haft. Fremover vil vi tage mere 

højde for dette forhold. 

Vi har i vinters ansat Martin Renslev som træner for de unge mennesker, og han kører et parallelløb 

med Mads frem til sæsonstop, hvor Mads ikke længere kan være træner. 

Vi har haft 4 hold med i holdturneringen, og alle har klaret sig godt. 

Af interne turneringer er det kun blevet til et par stykker, men med god deltagelse fra 

medlemmernes side. 

Vi fik i starten af sæsonen et nyt boldskab, og vi gætter på, at det har sparet medlemmerne og 

klubkassen for mange penge, da boldene holder længere end f.eks. sidste år. Tak til Jens for at have 

taget sig af denne del. 

Der skal ved samme lejlighed lyde en stor tak til Jens for det uselviske arbejde, han har lavet for 

klubben igennem de sidste år. Vi ønsker Jens god fornøjelse med golfen i fremtiden og tilbyder 

samtidig, at han til enhver tid kan komme tilbage.  

I den forgangne periode har Peter Larsen været en stor hjælp i forbindelse med udsending af mails, 

rapportering af regnskab og mange andre ting. Stor tak til Peter for denne indsats. 

Nøglekort var et emne, der blev diskuteret meget, og vi går stadig og venter på, at der findes en 

løsning. Meningen er, at alle skal have et nøglekort, som passer til den haltid, man nu har, og for 

holdledere og andre vil der være en udvidelse af de tider, man kan komme ind på. Bestyrelsen vil 

bruge dette til at regulere de personer fra, som ikke betaler kontingent. Dette er ikke kommet helt i 

stand endnu, men vi håber at der sker fra næste sæson. 

Sidst men ikke mindst håber vi, at alle, der har været her for at spille badminton, har fået nogle gode 

kampe og nogle gode stunder her i TIIF. 

Regnskabet  2010/11 

Regnskabet blev fremlagt og godkendt. 



Budget 2011/2012 

Det nye budget blev fremlagt og vedtaget. 

Kontingent sæson 2011/2012 

Bestyrelsen havde fremlagt forslag til ændring af kontingent, dette blev forkastet af 

generalforsamlingen. 

Indkommende forslag 

Der var ingen forslag. 

Valg af bestyrelse 

Kasseren Lis Høybye og bestyrelsesmedlem Jens Nielsen ønskede ikke af fortsætte 

Bestyrelsen består af følgende 

Formand Tonny Hoffmann 

Kasserer Laila Jacobsen  

Best.m Bent Jacobsen 

Best.m Ivan Hjortskjold 

Best.m Jimmi Skat Hansen 

Sup. Bjarne 

Sup. Jørn Pedersen 

 

Tonny Hoffmann, tlf. 26 16 56 36, e-Mail hoffen@ishoejby.dk 

Laila Jacobsen, tlf. 30950763  bent@bentj.dk 

Ivan Hjortskjold tlf.20 88 17 24 ivanhjortskjold@ofir.dk 

Jimmi Hansen tlf. 24 22 60 44, e-mail jsh@mobel.dk  

Bent Jacobsen tlf. 43520763 bent@bentj.dk 
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