
T.I.I.F. Petanqueafdelingen 

Referat fra Ordinær Generalforsamling  

Søndag den 3. april 2016 

 

Dagsorden 

1.    Valg af dirigent 

2.    Valg af stemmetællere 

3.    Godkendelse af bestyrelsens og forretningsudvalgets beretning 

4.    Godkendelse af såvel afdelingens samt forretningsudvalgets regnskab 

5.    Fastsættelse af kontingent 

6.    Forelæggelse af såvel afdelingens samt forretningsudvalgets budget     

7.    Indkomne forslag (skal indsendes skriftligt til afdelingsformanden senest 8 dage 

   før generalforsamlingen).          

8.    Valg af bestyrelse:   

Kasserer Sonja er på valg  -  modtager ikke genvalg. 

Bestyrelsesmedlem Claus er på valg  -  modtager ikke genvalg. 

9.     Valg af revisorer samt suppleant. 

10.     Eventuelt. 

 

Formand Jan Pedersen bød velkommen og generalforsamlingen startede. 

 

 

Ad. 1: Finn blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt 

           og dermed lovlig indkaldt 19.01.2016 samt beslutningsdygtig. 

 

Ad. 2: Carsten og Svend Aage blev valgt. 

 

Ad. 3: Jan fortalte kort om forretningsudvalgets beretning. 

            Beretningen blev godkendt. 

             

Beretning 2016, petanque TIIF. 

 

Klubmestre i 2015 blev: 

single: Kenneth 

double: Jette og Per 

triple: Stig, Pierre og Finn 

 

Turneringer: 

Vores resultater i DPF var stort set, som de plejer at være: ingen oprykninger og for 

Danmarksserieholdet heller ikke nedrykning. Altså midt i tabellen, og da vi har endt 

der i en årrække, må vi jo nok se i øjnene, at det er vores niveau. I år igen er vi stort 

set kommet i puljer med dem vi plejer, lidt kedeligt selvom det er flinke mennesker. 

Lidt fornyelse ville være rart, men det kræver så længere transport. 



Igen i år har vi tilmeldt begge hold, men det lille antal spillere, kan det komme til at 

betyde, at enkelte spillere spiller Danmarksserien i den ene runde og Regionalen i den 

næste. Holdlederne for de 2 hold vil inden hver runde sætte sig sammen og se hvilke 

spillere, der rådes over og udtage holdene ud fra det. 

 

I DGI gik det også lidt op og ned. Vi mistede vores plads i A-rækken i kvartet efter 

tidligere at have blandet os i toppen, men der havde vist indsneget sig lidt mental 

træthed ind på holdet. Sonjas hold var lige ved og næsten, men oprykningen til A-

rækken glippede i sidste øjeblik, ærgerligt. 

Til gengæld spiller Svend Aages hold i sekstetten i år i A-rækken. 

Det lykkedes os lige akkurat i år at stille med samme antal hold som sidste år, men 

det holdt hårdt, så vi må nok belave os på at indskrænke næste år, hvis der ikke 

kommer nye spillere på banen, men den tid den sorg. 

 

Vort møde med vores svenske venner fra Svedala foregik hos os i 2015, og vist det 

kniber i de hjemlige turneringer, har vi til gengæld hidtil haft krammet på svenskerne, 

de fik en ordentlig en på hatten. Vi er, som I ved, inviteret derover d. 28. maj, og der 

er faktisk frist for tilmelding til turen i dag. Et par af de par, der normalt er sikre, er 

desværre optaget til anden side i år, så jeg skal anmode om, at alle der overhovedet 

har mulighed for at deltage tilmelder sig i dag. Det vil være ærgerligt, hvis vi ikke 

kan komme med et antal hold, der så nogenlunde matcher tidligere antal, så ud og 

skriv jer på. En enkelt har sagt, at hun ikke vil tilmelde sig på grund af, at hun ikke 

føler sig god nok. Hertil er bare at sige sludder. 

 

Så har vi et par venskabsturneringer, som jeg har hørt det vandt Sonjas hold 

turneringen over Vallensbæk og Glostrup, mens Svend Aages hold blev nr. 2 efter 

Havdrup, men før Br. Strand. 

 

Så prøvede vi noget nyt i år, et suppestævne her i begyndelsen af marts, 27 hold, god 

stemning, jeg tror det blev en succes, så må vi se, om vi prøver at gentage 

kunststykket næste år. Stævnet var ikke lavet for at tjene penge, og det var annonceret 

som et non-profit stævne. I skrivende stund tror jeg, det gav et lille underskud på 

500,- - 600,-. 

 

Ved en tidligere lejlighed luftede vi muligheden for et nyt tiltag - et barn/forælder 

arrangement. Aftalen var, at I til i dag skulle undersøge hos jeres unger, om de havde 

lyst til at deltage. Jeg ved nogen har gjort det, jeg er spændt på hvor mange, så jeg 

afventer nogle tilbagemeldinger senere i løbet af dagen. Der hænger en tilmelding 

ude på tavlen. 

 

Vi var sidste år på skovtur til Grønnegårdens haver ved Slagelse, som altid en 

hyggelig og rar tur. I år er ønsket at komme til Jagt - og Skovbrugsmuseet ved 

Hørsholm, det er også sidste år, det kan lade sig gøre. Jeg har været på nettet for at 

finde priser m.v. og har også forslået en dag, det kan I læse mere om på tavlen.  

Vi har nu kørt disse forårsture en årrække. Klubben som sådan er ikke involveret 

hverken økonomisk eller på anden måde, så det er derfor ikke nødvendigt, at det er 

klubbens formand eller bestyrelse, der står for arrangementet, så jeg vil derfor gerne 



stå af her, men fortsat gerne deltage, men vil da opfordre andre til at tage over, der er 

virkelig ikke meget arbejde i det. 

 

Vi har gjort meget for at undgå kliker og lave klubber i klubben og det er fint, hos os 

er der ingen stjerner og vi slår hinanden på kryds og tværs, men når det er sagt, og 

hvis vi skal være ærlige, så må vi også indrømme at nogen trods alt er lidt skrappere 

end andre, har lidt større ambitioner og gerne vil presses lidt til træningen. Det 

gjorde, at vi for et par år siden vedtog, at vi til træningen om onsdagen frit kunne 

aftale modstandere og derfor ikke indgik i den fælles lodtrækning om makkere. 

Ønsket om en mere målrettet træning er igen blevet rejst, og vi må også indrømme, at 

vi ikke har været specielt gode til at udnytte muligheden om onsdagen, så herfra skal 

lyde en opfordring til at benytte sig af muligheden. Det kan den enkelte gøre, men 

specielt kan DPF-holdlederne også bruge den mulighed, så man kan benytte sig af 

muligheden for at spille konstellationer sammen. Det kan især blive aktuelt, hvis de 

forskellige hold ikke er de samme fra gang til gang. Vi er også åbne for, at nogen 

aftaler andre træningsformer, skudøvelser, indlæg m.v. Om søndagen mener vi dog, 

at vi som hovedregel spiller "alle mod alle". 

 

Sidste år oplevede klubben sin værste krise i vores 17 -  årige levetid. Den frie og 

uhindrede adgang til øldepotet blev ophævet på fodboldafdelingens initiativ. 

Fodboldafdelingen havde underskud/for lidt overskud på deres kiosksalg, og ville 

derfor gerne have lidt mere hånd i hanke med, hvad der skete. Man kan sætte 

spørgsmålstegn ved om de tiltag de foreslog vil hjælpe, og som vi derefter har 

gennemført i fælles forståelse, men jeg synes det er o.k. at fodboldafdelingen tager 

hånd om problemet, vi ville selv have gjort det samme. Selvom det i sjældne tilfælde 

giver os lidt små problemer (der er kun Tuborg og ikke Carlsberg), er det rimeligt at 

vi har så meget respekt for hinanden, at vi hjælper med at løse hinandens problemer. 

 

Vi er ved at bestille trøjer til alle, der spiller på hold, skriv jer venligst på i dag, så vi 

kan få leveret inden kampene for alvor går i gang.  

 

Vi har besluttet at sætte vores skur lidt i stand, vi vil isolere, evt. købe ny dør, og så 

har vi også et ønske om at få lidt mere plads, altså flytte skillerummet. Men ak, det 

kræver i den kommunale verden, at der startes en byggesag op, så det er der blevet, vi 

har ikke hørt noget endnu. Men da der skal ske noget med bl.a. en gulvrenovering i 

laden, er det naturligt, at vi afventer dette. 

 

Så har vi, som i lægger mærke til når i kommer ud, fået udskiftet de sveller, der er var 

næsten rådnet væk. Vi har et fremragende samarbejde med Vej og Park om vort 

anlæg, de er altid lydhøre, når vi kommer med relevante ønsker. 

 

Endelig en tak til: 

•      alle der i årets løb har givet en hånd med i kiosken, når der var behov for dette 

•      til bestyrelsen for et godt arbejde, jeg synes vi har haft et meget fint samarbejde 

•      til det helt fænomenale arbejdssjak (Iver, Albert, Benny og Claus) 

•      og til de meget flittige udbringere af Ishøj Nyt. Når vi om lidt ser regnskabet og 

       hvor vi økonomisk står, så send en tanke til disse udbringere, uden deres indsats 



       havde økonomien set ganske anderledes ud. 

 

Men uanset det er arbejdssjak, uddelere eller andet, det vigtigste og altafgørende, at 

vi har det hyggeligt imens og bagefter. 

Jan 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

Ad. 4: Ølkassen har givet overskud. 

            Revisorerne er tilfredse med regnskabet. 

            Regnskabet blev godkendt. 

             

            Forretningsudvalgets regnskab blev godkendt med et underskud på kr. 1.239,- 

            Hvilket er bedre end sidste år. 

            Administrative udgifter på kr. 28.000,- til hjemmesiden. 

            Afdelingernes påtegninger er ikke vedlagt. Udgifter til honorarer er ikke helt 

            ok. Skat for rengøring, administration m.m. mangler. 

            Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad. 5: Uforandret kontingent blev godkendt. 

 

Ad. 6: Petanque budgettet balancerer.  

 

Ad. 7: Ingen indkomne forslag. 

 

Ad. 8: Ny kasserer valgt blev Stig Christiansen. 

            Nyt bestyrelsesmedlem valgt blev Birthe Kramer. 

 

Ad. 9: Hver afdeling kan vælge egne revisorer, men det er mest praktisk, at det er de 

            samme revisorer i alle afdelinger. 

            Svend Erik og Jens blev genvalgt som revisorer. Jørn blev genvalgt som 

            revisorsuppleant. 

 

Ad.10: Villy spurgte, om klubmesterskaber kan deles i A + B rækker? Samt efter- 

             lysning af en udfordringsliste til at skrive sig på til træning om onsdagen. 

             

             Det er beklageligt med afgående bestyrelsesmedlemmer. 

             Sonja har været i bestyrelsen i 14  år, dog bliver hun webmaster nu.  

             Claus har været i bestyrelsen i 4 år. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 09.45. 

 

Referent: Vivi 


