
Referat af generalforsamling den 16. marts 2017.

Der var et fremmøde på i alt 8 personer, heraf 5 fra bestyrelsen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkende dagsorden.
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Forretningsudvalgets og bestyrelsens beretning.
5. Forretningsudvalgets og afdelingens regnskab forelægges til godkendelse
6. Forretningsudvalgets og afdelingens budget for næste regnskabsår forelægges til godkendelse
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag   – skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før 

generalforsamlingen.
9. Valg af bestyrelse

På valg er:
Formand Tonny Hoffmann (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Hanne Nedergaard Hoffmann (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Jimmy Skat Hansen
Suppleant Lars Dyrby Carlson (modtager genvalg)
Suppleant Bent Olsen (modtager genvalg)

10. Valg af 2 revisorer – og 1 suppleant
11. Eventuelt.

Formanden bød velkommen.

Ad 1: Valg af dirigent
Mik Wulff-Thomsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt.

Ad 2: Godkende dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 3: Valg af 2 stemmetællere
Blev ikke foretaget p.g.a. det ringe fremmøde.

Ad 4: Forretningsudvalgets og bestyrelsens beretning
Lars Brøde Jeppesen havde sendt beretning fra forretningsudvalget til Tonny Hoffman, som læste denne
op.
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Beretning 2016 fra Forretningsudvalget

Økonomi

Hovedtal for året 2016
Årets resultat er opgjort til kr. 14.481,19
Beholdningen udviser en indestående på kr. 81.134,22

Der  er  efter  regnskabsåret  ikke  indtruffet  væsentlige  hændelser,  som  væsentlig  vil  kunne  forrykke  den
økonomiske stilling.

Resultatet for 2017 forventes at blive et 0-resultat.

Forretningsudvalgets arbejde i 2016

Forretningsudvalget skal i henhold til vedtægternes § 7 afholde møde mindst en gang i kvartalet. 

Forretningsudvalget har afholdt møder 11/1-2016, 4/4-2016, 5/7-2016 og 5/10-2016.

Bankforbindelse

Det har været undersøgt om Forretningsudvalgets bankforbindelse skulle udskiftes på grund af kontogebyr. 
Forretningsudvalget har valgt at fastholde eksisterende bankforbindelse.

Klubhuset

Der har været gennemført en større renovering af udhuset. 

Alkoholbevilling

TIIF har fået en alkoholbevilling, som dækker samtlige underafdelingers tilladelse til salg af øl og vand indtil kl. 
24.00. Fodboldafdelingen er ansvarlig for fornyelse af bevilling samt få ajourført oplysninger om ansvarlig 
bevillingsindehaver. 

Yousee

Der har været tekniske problemer med Yousee signalet til klubhuset, som er repareret. 

Behovet for at have den store abonnementspakke fra Yousee er blevet drøftet. Det er besluttet at fastholde den 
indtil videre. Såfremt økonomien bliver presset, så er det et oplagt besparelsespotentiale.  

Hjemmeside

Manglende (fuldstændig) opdatering af hjemmesiden har været behandlet. 

Bookning af mødelokale i klubhuset

En IT-løsning til bookning af mødelokaler i klubhuset har været drøftet. På grund af manglende brugervenlighed 
er det besluttet at fastholde den nuværende manuelle procedure med at kontakte Stig Christiansen.   

Ny kommunal foreningsside

Ishøj Kommune har indført en ny hjemmeside til lokalefordeling, upload af medlemslister og regnskab m.v. på 
www.ishoj.booksys.dk.   

Tværorganisatoriske tiltag

TIIF Badminton, TIIF Gymnastik og TIIF Fodbold har drøftet tiltag til medlemsrekruttering med 
konsulentbistand fra DGI.
….......................

Formand Tonny Hoffmann forelagde følgende beretning fra badmintonafdelingen:
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Beretning fra formanden TIIF Badminton 16/3/2017

Den sæson,der nu lakker mod enden, har været begivenhedsrig, på et måske lidt for højt niveau.

Vi kom i gang til den rette tid, men nåede desværre ikke at spille ret længe, før vores ungdomstræner 
trak sig fra jobbet. 

Det efterlod os med nogle virkelig dårlige odds i forhold til de planer, vi havde med særlig fokus på 
skole badminton, som skulle afvikles samtidig med at vores træner stoppede….. Nå men alt det rod, 
det skabte, skabte også en kontakt til vores nye træner Indra, som vi har lært at kende, som den rigtige
person til at træne vores ungdomsspillere: Hende er vi glade for at have ansat, og jeg håber rigtig 
meget, at vi kan friste hende til at blive over en længere periode, så er der ro på den front.

For seniorerne er der ikke den vilde aktivitet. Der er to hold tilmeldt holdturneringen, et 8 mands mix 
hold og et 4 mands herre hold.

I skrivende stund er vi ved at planlægge den årlige klubfest og vores klubmesterskab, og som jeg ser 
det på tavlen, bliver vi flere spillere, end vi har været i lang tid. Det skal nok give nogle gode kampe.

Omkring klubfesten så har Laila og Bent givet klubfeststafetten videre, efter en del år som dem, der 
virkelig har taget teten En stor tak for indsatsen skal der lyde herfra, også til deres makkere Jørgen og 
Grete, som uselvisk har deltaget i afvikling af festen ligeledes i en del år. Der bliver en byrde, der skal 
løftes, og resultatet ser vi om 14 dages tid.

På den organisatoriske front er vi med i et projekt, som går på at udvikle klubben. Vhar haft et møde 
med en entusiast fra DGI. Vi har næste møde den 1. 4.  Dette er et forløb, vi er sammen med fodbold 
og gymnastik om, og det går ud på at finde nogle måder, hvorpå vi kan fastholde og udvikle vores klub 
som helhed , altså TIIF. Det er spændende, og jeg ser frem til det endelige resultat.

I forhold til bestyrelsen så har vi ansøgninger ude omkring finansiel støtte til vores ungdom og til 
bluser til seniorerne. Vi håber at støtteforeningen kan se en mening med vores ansøgning, således vi 
kan komme i gang med at bestille nogle af de fede nye trøjer.

Fortsat god generalforsamling

Tonny Hoffmann

.............................

Beretningen blev godkendt.

Ad 5: Forretningsudvalgets og afdelingens regnskab forelægges til godkendelse
Hanne Nedergaard, administrator for TIIF, forelagde regnskabet for forretningsudvalget. Regnskabet er 
underskrevet af revisorerne og kopier uddelt. 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.
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Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 6: Forretningsudvalgets og afdelingens budget for næste regnskabsår forelægges til 
godkendelse
Laila fremlagde badmintonafdelingens omdelte budget for næste regnskabsår. Dette blev drøftet og 
godkendt.

Ad 7: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at kontingentpriserne i næste sæson ændres f.s.v. angår tirsdag og torsdags tiderne,
således:
Priserne pr. pr. sæson 
Tirsdag og torsdag kl. 18-21:
Double 500 kr.
Single 875 kr.

Tirsdag og torsdag kl. 21-22, fredag kl. 18-20 og lørdag kl. 8-9:
Double 375 kr.
Single 500 kr.

Dette blev drøftet og godkendt.

Ad 8: Indkomne forslag
Der var ikke kommet forslag ind.

Ad 9: Valg af bestyrelse
På valg er:

Formand Tonny Hoffmann 
Bestyrelsesmedlem Hanne Nedergaard Hoffmann (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Jimmy Skat Hansen (modtager ikke genvalg)
Suppleant Lars Dyrby Carlson (modtager genvalg)
Suppleant Bent Olsen (modtager genvalg)

Tonny Hoffmann modtog genvalg.
Hanne Nedergaard Hoffmann modtog genvalg.
Klaus Pedersen blev foreslået som bestyrelsesmedlem og blev salgt.
Suppleant Lars Dyrby Carlson modtog genvalg.
Suppleant Bent Olsen modtog genvalg.

Ad 10: Valg af 2 revisorer – og 1 suppleant.

Som revisorer blev Jens Hansen og Svend Erik Bjørn Nielsen foreslået og valgt. De havde på forhånd 
tilkendegivet at modtage valg.

Som revisorsuppleant blev Charlotte Mokjær foreslået og valgt. Charlotte  havde på forhånd 
tilkendegivet at modtage valg.

Ad 11: Eventuelt
Der var intet til dette punkt.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

/LJ
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