Referat af generalforsamling den 5. marts 2013.
Der var et fremmøde på i alt 12 personer.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Kassereren fremlægger budget for næste regnskabsår til godkendelse
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse
9. På valg er:
10. Formand Tonny Hoffmann (modtager genvalg)
11. Bestyrelsesmedlem Ivan Hjortskjold (modtager ikke genvalg)
12. Bestyrelsesmedlem Jimmy Skat-Hansen (modtager genvalg)
13. Suppleant Bjarne Mortensen (modtager genvalg)
14. Suppleant Jørn Pedersen (modtager genvalg)
15. Eventuelt

Klaus blev valgt som dirigent og konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt.
Som stemmetællere blev valgt Lars og Jørgen.
Formanden afgav beretning:
”Året er gået stort set som det plejer, dog med den dejlige forandring at alle medlemmer havde
betalt deres kontingent kort tid efter at det var sidste frist. Det er ikke sket i nyere tid, og takken
skal gå til vores kasserer Laila, der målrettet jagter enhver skyldner.
Vi har i bestyrelsen været og er meget glade for, at Laila har sagt ja til jobbet som kasserer. Det
har betydet, at mange ting er nemmere, og vi har styr på finanserne. Tak til Laila og lidt til Bent.
Vores klub har deltaget i 4 rækker i holdturneringen, og det med en vis grad af succes. 8 mands
holdet skal til Fredericia og spille landsmesterskab, som vinder af rækken. De tre 4 mands hold
har kæmpet, men er ikke kvalificeret til en Jyllandstur.
Vi er kvalificeret i herredouble i individuelle mesterskaber, men deltagelse i landsmesterskabet er
ikke muligt på grund af arbejde.
I vores ungdomsafdeling hersker Martin med god hjælp fra Hanne. Tak til begge for deres indsats
for de unge mennesker. Vi har i år valgt at sænke ”start alderen” for de børn, der vil begynde til
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badminton. Dette har betydet en vis tilgang, og der er da også et fremskidt af spore hos børnene. I
dag er træningen delt op således, at det er de mindste, der træner fra kl. 16 til 17, og de ældre fra
kl. 16.45 til 18. Den første del af tiden bruges til opvarmning.
Ivan har fungeret som formand for ungdommen, men har valgt at trække sig ud af badmintonklubben. Vi siger tak til Ivan for en god indsats i den tid, han har været her.
Vores økonomi ser godt ud.
Vi har valgt at købe klubbluser til alle de unge spillere, så de har en form for identitet, når de suser
rundt og spiller badminton.
Derudover har vi valgt at købe nyt spillertøj til dem, der spiller holdkampe.
Jeg har nogle prøver på træningsdragter, som man kan se og prøve, for at se, om det er aktuelt for
den enkelte at købe en dragt. Klubben er ikke involveret i dette – udover at skrabe pengene ind.
Vi har i den forgangne periode fået nøglekort til hallen. Dette er ikke gået helt gnidningsfrit, men
når alt kommer til alt, er det ved at være på plads. I fremtiden skal nye medlemmer selv købe kortet. Hvis man stopper med at spille badminton, skal man aflevere sit kort, således at en anden spiller kan få glæde af det.
På den administrative side er der en del nyt. Vi har haft et lille udvalg, der har arbejdet med at gøre
de nuværende vedtægter for TIIF mere nutidige. Målet er, udover at tingene skal være up to date,
at få klubben til at afspejle den måde det omgivende samfund virker på. Vi arbejder på at nedlægge det eksisterende forretningsudvalg, med formand, sekretær og kasserer. I den nye konstellation
vil ledelsen af klubben bestå af formændene for de forskellige afdelinger sammen med en forretningsfører. Denne vil blive aflønnet, dog ret beskedent. I den nye konstellation er støtteforeningen
en aktiv del af klubben med stemmeret osv. Det er de ikke i dag.”
Formandens beretning blev godkendt.
Laila gennemgik det reviderede regnskab, som var uddelt.
Der var enkelte spørgsmål.
Regnskabet blev godkendt.
Bestyrelsen foreslog, at kontingentpriserne fortsætter uforandret i næste sæson.
Dette blev drøftet og godkendt.
Laila fremlagde det omdelte budget for næste regnskabsår. Dette blev drøftet og godkendt.
Der var ikke kommet forslag ind.
Valg af bestyrelse:
På valg var:
Formand Tonny Hoffmann
Bestyrelsesmedlem Ivan Hjortskjold
Bestyrelsesmedlem Jimmy Skat-Hansen
2 suppleanter Bjarne Mortensen
Suppleant Jørn Pedersen
Formand Tonny Hoffmann modtog genvalg.
Bestyrelsesmedlem Ivan Hjortskjold havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg.
Hanne Nedergaard blev foreslået som nyt medlem. Hanne accepterede og blev valgt.
Bestyrelsesmedlem Jimmy Skat-Hansen modtog genvalg.
Som suppleanter stillede Bjarne Mortensen, Jørn Pedersen og Lars Carlson op.
Bjarne Mortensen og Lars Carlson blev valgt.
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Eventuelt:
1. Det blev drøftet, om sodavandsautomaten skulle fjernes. Der er intet salg fra den, og den
larmer. Der var enighed om, at automaten bør fjernes.
2. Det blev foreslået, at klubben udnævner ”Årets klubkammerat” eller uddeler en pris for særlig indsats. Begge dele kunne offentliggøres ved klubfesten.
3. Det blev endvidere foreslået at sætte en tavle op, hvorpå medlemmerne kunne udfordre
andre spillere.
4. Der var forslag om, at man bruger noget tid – måske om torsdagen under den tid, der er afsat til fællestræning – til at holdspillere stiller op til spil mod andre spillere – måske kunne
man der også få en træner til at instruere.
Det blev drøftet, om det kunne arrangeres den 1. torsdag i hver måned. Bestyrelsen vil afprøve ideen og se, hvor stort fremmødet og dermed interessen er.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

/LJ
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