Referat af generalforsamling den 22. marts 2018

Der var et fremmøde på i alt 13 personer, heraf 6 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:
Bestyrelsesmedlem Bent Jacobsen (modtager ikke genvalg)

Kasserer Laila Jacobsen (modtager ikke genvalg)
Suppleant Lars Dyrby Carlson (modtager ikke genvalg)
Suppleant Bent Olsen (modtager genvalg)
10. Valg af 2 revisorer – og 1 suppleant
11. Eventuelt.
Formanden bød velkommen og foreslog Finn Hansen som dirigent.
Ad 1: Valg af dirigent
Finn Hansen blev valgt som dirigent og konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt.
Ad 2: Godkende dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 3: Valg af 2 stemmetællere
Bjarne Poulsen og Niels Christiansen blev valgt.
Ad 4: Forretningsudvalgets og bestyrelsens beretning
Tonny Hoffmann læste beretning fra Forretningsudvalget op.

”Forretningsudvalgets beretning for 2017.
Foreningen, hvor vi nu er 467 medlemmer, hvoraf 167 er under 18, har haft et noget turbulent år.
Arven efter Ib Nielsen, som vi i daglig tale kalder "Bosses Fond" løb ind i en masse formelle problemer, der dog i
2017, efter godkendelse på samtlige Afdelingsgeneralforsamlinger, endte ud i, at man udpegede et udvalg, der
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efter stort set de samme regler, som var gældende, mens der var en fond, administrerer formuen og godkender
udlodninger derfra. Formuen tilhører TIIF, men holdes adskilt fra den øvrige formue.
Støtteforeningen blev desværre nedlagt i 2017, ingen havde tid og kræfter til at fortsætte arbejdet i det omfang,
det havde tidligere. Efter et stort arbejde af enkelte medlemmer, og med god opbakning af tidligere hjælpere,
lykkedes det dog at få hovedopgaven, bankospillet, afviklet i en reduceret udgave. P.t. er der ikke truffet
endelige aftaler om, hvad der fremadrettet skal ske med bankospillet og Støtteforeningens øvrige
arrangementer, men det må nok forudses, at det alene bliver bankospillet, der i et eller andet omfang
videreføres. Indtil videre administreres formuen, fra den nu nedlagte afdeling, af FU.
Gymnastik- og badmintonafdelingen var primusmotorer i en temadag, TIIF - dagen, der blev afholdt d.
2.september 2017. Temadagen var velbesøgt, dog desværre mest af foreningens egne medlemmer. Dagen gav
underskud, der er dækket af foreningens midler.
Klubhuset, mest omkring petanquebanerne, har været plaget af en del hærværk fortrinsvis i weekenderne, af
unge såvel fra Ishøj som omliggende kommuner. Da vi også havde mistanke om salg af stoffer, har vi over
sommeren været i kontakt med Ishøjs forebyggelsesenhed. Sidst på året, blev der afholdt et møde, hvor alle
involverede parter fra såvel TIIF som kommunen var repræsenteret, ligesom Lokalpolitiet var orienteret. Det
konkrete resultat af mødet blev bl.a., at overdækningen ved petanquebanerne vil blive lukket med en
skydeport. Man/vi håber så, at problemerne af den vej vil blive løst/delvist løst.
Porten er i skrivende stund, primo marts, endnu ikke etableret, men vi har fået oplyst, at det sidste formelle er
blevet klaret ultimo februar, så mon ikke der snart sker noget.
Forretningsudvalget”

Beretningen blev godkendt.
Formand Tonny Hoffmann forelagde beretning fra badmintonafdelingen.

”Formandens beretning TIIF Badminton sæson 2017-2018
I vores lille klub er der ikke sket de store og skelsættende omvæltninger.
I den forgangne periode har vi haft en klubfest, som blev afviklet efter det samme koncept som så ofte før.
Optakten til selve festen var vores klubmesterskaber, som også blev afviklet på samme dag, også her vil jeg
påstå, at det var business as usual, nemlig en god dag med mange kampe og en god stemning, man kan vel sige,
at bunden til årets klubfest blev lagt her.
På senior siden er der ikke sket så meget mere. Ved juletid var der stærke kræfter , der endnu en gang slog på
tromme for, at vi skulle mødes og spise et stykke mad sammen, og det var som vanligt et arrangement med en
pæn stor deltagelse. Tak til arrangørerne.
På ungdoms siden, har vi været heldige at have Indra som træner, godt assisteret af Jacobsen junior junior, der
havde taget den lange vej fra New Zealand for at tilegne sig kundskaber inden for den ædle trænergerning, tak
til Jessica for en fin indsats i vores lille klub.
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I næste sæson kan vi være udfordret på trænersiden, da vores træner Indra er færdig med sit studie og ikke
mere har tid til at passe de klubber , hun passer i dag. Hun vil vælge to klubber, og her håber jeg, at vi kan være
den ene af dem. Ellers skal vi ud på markedet for at finde en ny, og den udfordring er vi helst foruden.
På regnskabs siden ser det bedre ud en nogensinde før, eller jeg kan ikke huske, at vi har været så velpolstrede
før. Det er dejligt, at der er penge i kassen, det kunne bare også være dejligt hvis vi havde noget konkret at
bruge dem til, men det kan være , der dukker et eller andet op.
I bestyrelsen har vi afholdt de annoncerede møder, alle med et godt output og konsensus omkring
beslutningerne.
I dag skal vi så sige farvel til Laila og Bent og Lars Dyrby.
Lars har ikke været med i lige så lang tid som Laila og Bent, men Lars har sat sit aftryk på arbejdet i bestyrelsen ,
og det skal han have en stor tak for.
Laila og Bent stopper også i bestyrelsen, og det er efter temmelig mange år, Bent har været med lidt længere
end Laila. Bent er kommet i bestyrelsen i 2010 og Laila er med fra 2011 tror jeg, der er en periode, hvor jeg ikke
kan se referater i min mailboks..
Hvorom alt er, så skal der fra den samlede bestyrelse lyde et kæmpe tak for indsatsen til jer begge. I har
bidraget med meget mere , end man overhovedet kan forestille sig, og det der bliver overleveret til de nye
medlemmer af bestyrelsen er til højre ret… tak for det. Jeg håber lige som alle andre, at vi stadig ser jeg hernede
til træning og de arrangementer, der eventuelt vil komme i fremtiden.
Her til sidst vil jeg lave lidt reklame for vores klubmesterskaber og vores klubfest, hiv folk i ærmet og sig de skal
melde sig til, det bliver lækker mad og god musik alle kan være med på.
Tonny Hoffmann 21/03/2018”

Beretningen blev godkendt.
Ad 5: Forretningsudvalgets og afdelingens regnskab forelægges til godkendelse
Tonny Hoffmann forelagde regnskabet for forretningsudvalget. Regnskabet er underskrevet af
revisorerne og blev sendt rundt.
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.
Ad 6: Forretningsudvalgets og afdelingens budget for næste regnskabsår forelægges til
godkendelse
Forretningsudvalget havde intet budget at fremlægge.
Laila fremlagde badmintonafdelingens omdelte budget for næste regnskabsår. Dette blev drøftet og
godkendt.
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Ad 7: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at kontingentpriserne i næste sæson forbliver uændrede.
Dette blev drøftet og godkendt.
Ad 8: Indkomne forslag
Der var ikke kommet forslag ind.
Ad 9: Valg af bestyrelse
Bestyrelsesmedlem Bent Jacobsen var på valg og havde givet tilkende, at han ikke modtog genvalg.
Bestyrelsen foreslog Nina Beck Hansen, som stillede op og blev valgt.
Kasserer Laila Jacobsen var på valg og havde givet tilkende, at hun ikke modtog genvalg.
Bestyrelsen foreslog Charlotte Mokjær, som stillede op og blev valgt.
Suppleant Lars Dyrby Carlson var på valg og havde givet tilkende, at han ikke modtog genvalg.
Bestyrelsen foreslog Bent Pedersen, som stillede op og blev valgt.
Suppleant Bent Olsen var ikke til stede, men havde givet tilkende, at han modtager genvalg. Bent Olsen
blev genvalgt.
Bestyrelsen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde for foreningen.
Ad 10: Valg af 2 revisorer – og 1 suppleant.
Som revisorer blev Svend Erik Bjørn Nielsen Morten Markdanner Lindgren og foreslået og valgt. De
havde på forhånd tilkendegivet at modtage valg.
Ad 11: Eventuelt
Lars Dyrby gjorde opmærksom på, at klubben skal finde en ny administrator på TIIFs Facebook
hjemmeside.
Bestyrelsen tager det med på konstituerings mødet.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
/LJ
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