Referat af generalforsamling den 12. marts 2015.
Der var et fremmøde på i alt 9 personer, heraf 4 fra bestyrelsen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Forretningsudvalgets og bestyrelsens beretning.
Forretningsudvalgets og afdelingens regnskab forelægges til godkendelse
Forretningsudvalgets og afdelingens budget for næste regnskabsår forelægges til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
På valg er:
Formand Tonny Hoffmann (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Hanne Nedergaard (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Jimmy Skat Hansen (modtager genvalg)
Suppleant Lars Dyrby Carlson (modtager genvalg)
Suppleant Bent Olsen (modtager genvalg)
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt.

Ad 1:
Finn Hansen blev valgt som dirigent og konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt.
Ad 2:
Som stemmetællere blev valgt Jørn Pedersen og Niels Christiansen.

Ad 3:
Forretningsudvalget beretning var fremsendt og blev delt ud.
”Hermed en lille beretning fra forretningsudvalget 2014.
I forretningsudvalget er der ikke sket det store.
Alle afdelinger kører godt med fremgang i medlemstallet
Vi har haft lidt problemer med vores hjemmeside der er blevet hacket et par gange, men den er oppe at køre
igen.
Der er indberettet medlemstal til kommunen.
Side 1

Der blev afholdt nytårskur og uddelt Ramløsepokal og div. gavekort fra støtteforeningen til trænere og ledere
der havde gjort et stort stykke arbejde
Sportslig Hilsen
Forretningsudvalget
Jan Pedersen

Mette Skov

Stig Christiansen

Ole Olsen

Tonny Hoffmann”

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Formand Tonny Hoffmann var ikke til stede, men havde fremsendt en beretning, som Laila Jacobsen
læste op:
”En Kort beretning fra en stille sæson.
Vi sluttede som traditionen er af med en klubfest, hvor Madsen gav den gas ved tangenterne og vi andre ved
baren og på dansegulvet. Det var desværre sidste gang Madsen ville underholde os, så nu er vi gået andre veje,
for musik vil vi have.
I den nye sæson er der desværre lidt vigende tilmelding hos seniorerne, og vi har valgt at springe over de turneringer, som vi har prøvet at få i gang over den sidste tid.
Vi har haft et par aftener med fællestræning, hvor Emil fra ungdomsafdelingen har prøvet at få os op i gear, med
skiftende held.
Helt anderledes er det gået i ungdoms afdelingen, hvor vi har haft fremgang, så der nu er hele 36 spillere. Det er
selvfølgelig flere, end der er plads til, så der er lavet en opdeling i hold. Dette virker tilsyneladende godt.
Det har betydet, at vi har måttet bruge to trænere, og det har haft en økonomisk omkostning, som vi skal deale
med i den nye bestyrelse.
I forretningsudvalget har der været mandefald, idet Ole Olsen fra Støtteforeningen og Mette Skov fra gymnastikforeningen er trådt tilbage som formænd. Hvilken indflydelse det får, ved vi i sagens natur ikke endnu. Vi
håber blot, at de to foreninger får nogle formænd, der har samme entusiasme og gå på mod som de afgående.
Sluttelig vil jeg blot sige tak for endnu en sæson sammen med glade badminton spillere, og så håber jeg, at vi er
mindst lige så mange, når sommeren går på hæld.
/Tonny”

Ad 4:
Hanne Nedergaard, administrator for TIIF, var ikke til stede, men havde fremsendt forretningsudvalgets
regnskab. Regnskabet var endnu ikke underskrevet af revisorerne. Generalforsamlingen tog det til efterretning med forbehold for revisorernes godkendelse og underskrift.
Laila Jacobsen gennemgik badmintonafdelings regnskab, som var godkendt og underskrevet af revisorerne. Regnskabet var til stede og kopier uddelt.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad 5:
Side 2

Forretningsudvalgets budget for næste regnskabsår var fremsendt. Generalforsamlingen tog det til efterretning med forbehold for revisorernes godkendelse og underskrift af regnskabet.
Laila fremlagde badmintonafdelingens omdelte budget for næste regnskabsår. Dette blev drøftet og
godkendt.
Ad 6:
Bestyrelsen foreslog, at kontingentpriserne fortsætter uforandret i næste sæson.
Dette blev drøftet og godkendt.
Ad 7:
Der var ikke kommet forslag ind.
Ad 8:
Valg af bestyrelse:
På valg var:
Formand Tonny Hoffmann
Bestyrelsesmedlem Hanne Nedergaard
Bestyrelsesmedlem Jimmy Skat Hansen (modtager genvalg)
Suppleant Lars Dyrby Carlson (modtager genvalg)
Suppleant Bent Olsen (modtager genvalg)
Formand Tonny Hoffmann modtog genvalg.
Bestyrelsesmedlem Hanne Nedergaard
Bestyrelsesmedlem Jimmy Skat Hansen modtog genvalg
Suppleant Lars Dyrby Carlson modtog genvalg.
Suppleant Bent Olsen modtog genvalg.
Ad 9 Valg af revisorsuppleant:
Jørn Pedersen modtog genvalg som suppleant.
Ad 10 Eventuelt:
Intet blev drøftet.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

/LJ

Side 3

