Referat af generalforsamling den 17. marts 2016.
Der var et fremmøde på i alt 11 personer, heraf 4 fra bestyrelsen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Forretningsudvalgets og bestyrelsens beretning.
4. Forretningsudvalgets og afdelingens regnskab forelægges til godkendelse
5. Forretningsudvalgets og afdelingens budget for næste regnskabsår forelægges til godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse
På valg er:
Bestyrelsesmedlem Bent Jacobsen (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem og kasserer Laila Jacobsen (modtager genvalg)
Suppleant Lars Dyrby Carlson (modtager genvalg)
Suppleant Bent Olsen (modtager genvalg)
9. Eventuelt.
Formanden bød velkommen.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 1: Valg af dirigent
Niels Christiansen blev valgt som dirigent og konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt.
Ad 2: Valg af 2 stemmetællere
Som stemmetællere blev valgt Finn Hansen og Klaus Pedersen.
Ad 3: Forretningsudvalgets og bestyrelsens beretning
Tonny Hoffmann meddelte, at der ikke var noget at berette fra forretningsudvalget.
Generalforsamlingen tog dette til efterretning.
Formand Tonny Hoffmann forelagde følgende beretning fra badmintonafdelingen:
”TIIF Badminton Ishøj d. 17/3/2016
Formandens beretning:
Sæson 2015-2016 har især været præget at et par ting. Den første og den værste er nok vores
tilbagegang blandt ikke mindst ungdoms medlemmerne. Dette har vi drøftet mange gange, og
senest har jeg talt med fodbold og gymnastik om en fællesdag her i hallen. Den kunne have været afholdt den 12/3/2016. Desværre var der ikke opbakning blandt medlemmerne i fodbold, og
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da jeg mener, at alle tre afdelinger bør være repræsenteret, valgte vi at aflyse. Vi vil tage fat i
emnet i starten af den nye sæson.
Det overordnede mål med en sådan seance er at få noget opmærksomhed på de muligheder, der
er i TIIF. Vi vil drøfte dette videre i den nye bestyrelse, en tanke er, at man har et ”enhedsmedlemskab”. Dette betyder, at man kan gå til forskellige idrætsgrene for det samme kontingent,
dog med en forpligtigelse på x antal måneder af hensyn til trænere etc.
En anden lidt kedelig ting er vores tilbagegang i senior medlemmer, og det faktum at vi kun er
repræsenteret med et hold i turneringen. Det er ikke godt nok. Der er talt meget om at lave to
hold mere. Her er først og fremmest talt om herrehold, men er der damer, der vil spille turnering, er dette absolut kun et plus. Tanken er, at der er knyttet 10-12 mand til to 4 mands hold,
og de, der kan deltage de pågældende datoer, spiller.
Det andet, der har præget vores badmintonklub er klubfester. Det har været en succes. Dette
skyldes ubetinget det store arbejde som Jørgen og Grethe og ikke mindst Laila og Bent lægger i
festen. Uden deres indsats var festen aldrig kommet op på det høje underholdningsniveau.
Klubmesterskaber, der blev afviklet på samme dag, har været en god oplevelse.
Vi har besluttet at købe nye net. De kommer inden den nye sæson.
Ellers er der ikke så mange tiltag, der er gennemført i den forgangne periode.
Vi har afholdt det normale antal bestyrelsesmøder, og det, der har optaget os mest, er antallet af
medlemmer, og hvordan vi kan komme videre med den udfordring.
Sluttelig vil jeg sige, at når man iagttager de mennesker, der nu engang har valgt at spille badminton, så ser folk ud til at nyde at spille her i vores hal.
Vi vil til starten af den nye sæson finde 2 uger, hvor ALLE skal teste om deres nøglekort til
hallen virker. De kort, der ikke virker skal så afleveres til en fra bestyrelsen, og Henrik (fra
skolen) vil så tage hånd om det fornødne. Det eneste punkt i denne sag, er at vi skal afvikle
denne seance i løbet af to uger, for at det kan give mening. Mere om det i den nye sæson.
Sidst men ikke mindst en tak til bestyrelsen for det arbejde, der er lagt i foreningen.
17/3/2016
Tonny Hoffmann
Formand TIIF Badminton.”

Beretningen blev godkendt.
Ad 4: Forretningsudvalgets og afdelingens regnskab forelægges til godkendelse
Hanne Nedergaard, administrator for TIIF, forelagde regnskabet for forretningsudvalget. Regnskabet er
underskrevet af revisorerne. Hanne gennemgik regnskabet.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Laila Jacobsen gennemgik badmintonafdelings regnskab, som var godkendt og underskrevet af revisorerne. Regnskabet var til stede og kopier uddelt.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
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Ad 5: Forretningsudvalgets og afdelingens budget for næste regnskabsår forelægges til godkendelse
Hanne meddelte, at der ikke er udarbejdet et budget for Forretningsudvalget for næste regnskabsår..
Generalforsamlingen tog det til efterretning.
Laila fremlagde badmintonafdelingens omdelte budget for næste regnskabsår. Dette blev drøftet og
godkendt.
Ad 6: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at kontingentpriserne fortsætter uforandret i næste sæson.
Dette blev drøftet og godkendt.
Ad 7: Indkomne forslag
Der var ikke kommet forslag ind.
Ad 8: Valg af bestyrelse
På valg er:
Bestyrelsesmedlem Bent Jacobsen (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem og kasserer Laila Jacobsen (modtager genvalg)
Suppleant Lars Dyrby Carlson (modtager genvalg)
Suppleant Bent Olsen (modtager genvalg)
Bent Jacobsen modtog genvalg.
Laila Jacobsen modtog genvalg.
Lars Dyrby Carlson modtog genvalg.
Bent Olsen modtog genvalg.
Ad 9: Eventuelt
Det blev drøftet om klubben i den nye sæson skal give tilskud til nye bluser til medlemmerne. Generalforsamlingen fandt, at dette var en god ide.
Birgit Pedersen foreslog, at det bliver forsøgt at skaffe en sponsor til spillerdragter til seniorholdenes
spillere.
Tonny meddelte, at spillertøj fremover skal være den blå farve, som resten af TIIF nu bruger.
Finn Hansen meddelte, at TIIF er medlem i Ishøj Idrætssamvirke, hvor Finn repræsenterer vores forening. Der er et medlemsgebyr på 1 kr. pr. klubmedlem. Det er her muligt for klubberne at søge om tilskud til arrangementer til ungdomsspillere under 19 år.
Det blev drøftet, at der er stort behov for en voksen medhjælper i ungdomsafdelingen – til træning, arrangementer og praktiske gøremål. Det blev foreslået, at afholde en ”forældreaften” i den nye sæson.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

/LJ
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