
REFERAT AF GENERALFORSAMLING 

D. 27. MARTS 2014 
 

I ALT FREMMØDTE 14 PERS. OP + BESTYRELSEN. 

 

1) Valg af dirigent: Finn Hansen. 

 

2) Valg af stemmetællere: Dennis Jacobsen & Kim Olsen. 

 

3) Fodboldafdelingens- og forretningsberetning for året der er gået (2013): 

Fodbold: 

Senior:  Her har vi et hold som ligger i serie 4 og de ligger nogenlunde i midten af  

  tabellen.  

Old Boys:  De var ude på en længere rejse, denne gang som 11 mands, de var nemlig  

 fejlagtigt blevet oprettet forkert af DBU. 

Junior veteran: De trak sig grundet mange skader og desværre et hold som senere er blevet  

 opløst. 

Super veteran: De hygger sig gevaldigt og spiller lidt fodbold. 

Ungdommen: Årgang 98, kredsmestre med rigtig flot fodbold i år 

 Årgang 00, de var langt omkring og havde nogle meget svære modstandere 

 Årgang 02, det er gået nogenlunde og kampene er tabt og vundet 

 Årgang 06, det er gået nogenlunde og kampene er tabt og vundet 

 

De fleste ungdomshold i klubben har været på udlandsrejser i år, samt diverse stævner. 

Desværre har året også båret præg af alt for mange bøder og det skal vi have justeret i det 

kommende år. Tak til alle for et super godt stykke arbejde og mange tak til hele bestyrelsen. 

 

Formandens beretning er godkendt. 

 

Forretningsudvalget 

Den gamle forening er ændret og der er ansat en administrator som håndterer næsten alt i 

klubben og så skiftes der formand ca. halvårligt. 

 Ølvognen er blevet solgt. 

 Ny hjemmeside under opbygning, kommer snarest. 

 Nytårskuren kørte igen i år og her blev uddelt diverse gavekort + pokaler for et godt 

stykke arbejde året igennem. 

 

Formandens beretning er godkendt. 

 

4) Kassereren fremlægger regnskabet for fodbold: Regnskabet stemmer for året 2013.  

 

 Regnskabet blev godkendt. 

 

 Stig fremlægger regnskabet for forretningsudvalget. 

 

5) Fastsættelse af kontingent: Uændret 

 

 Kontingent godkendt. 

 

 



6) Fodboldens budget: Bestyrelsen fremlagde et nyt budget. 

 Forretningsudvalgets budget: Stig fremlagde et nyt budget. 

 

7) Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag. 

  

 

8) Valg af bestyrelsen:   Jesper Reichardt er på valg og modtog genvalg. 

   Morten Hansen er på valg og modtog genvalg. 

   Henrik Hansen er på valg og modtog genvalg. 

  

 Det skal dog nævnes at Kurt Jensen ikke var til stede ved generalforsamlingen, grundet ferie. 

 

 Udvidelse af bestyrelsen: 

   Lars Jeppesen accepterede at komme i bestyrelsen 

   Simon Dahl accepterede at komme i bestyrelsen  

   Casper Malling accepterede at komme i bestyrelsen 

 

9) Valg af revisor:  Vi ønsker at benytte de samme revisorer til alle afdelinger i TIIF 

  

 Valg af suppleant:  Jørn Pedersen har accepteret som suppleant 

 

 Stig byder alle nye medlemmer velkommen. 

 

10) Eventuelt:   Finn og Stig var til møde i idrætsrådet og her er taksterne sat betydeligt  

   op, syntes vi skal få sendt nogle ansøgninger af sted. 

 

   Henrik ”ØL” Hansen, hvad med 1. holdet og næste år. 

Svar: Vi regner med at spille forårssæsonen færdigt og tager det hele op 

til sommerferien, hvor bestyrelsen vil prøve at finde en permanent 

træner. 

 

   Jesper Reichardt 


