
Referat 

TIIF Badminton Generalforsamling 

Torsdag den 24. marts 2022 kl. 20.00 

Sted: Ishøj Skolehal, Torbens Vænge - kondirummet 

1. Valg af dirigent 
Finn Hansen blev valgt som dirigent og bemærkede at indkaldelse til gene-
ralforsamling var udsendte i tide 
Charlotte Mokjær blev valgt som referent 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 

3. Valg af 2 stemmetællere 
Klaus Pedersen og Bjarne Poulsen blev valgt som stemmetællere 

4. Forretningsudvalgets og bestyrelsens beretning 
Der er ingen egentlig beretning i FU. Hanne Hoffmann og Nina Beck Hansen 
orienterede om FU’s virke. FU arbejder lige nu på TIIF’s 100 år jubilæum til 
maj 2022. Orienteringen blev accepteret og godkendt som beretning 
Nina Beck Hansen fremlagde beretning for badminton – se bilag. Beretnin-
gen blev godkendt 

5. Forretningsudvalgets og afdelingens regnskab forelægges til godkendelse 
Hanne Hoffmann fremlagde FU’s regnskab – regnskab blev godkendt 
Charlotte Mokjær fremlagde badmintons regnskab 
Regnskabet er godkendt af bestyrelsen, revisor Morten Lindgren og Lars Jel-
ling 
Balancen stemt ikke men skyldes manglende medtagelse af negative renter 
pr. 31.12.2021 på kr. 191,81 hvorefter regnskabet blev godkendt 

6. Forretningsudvalgets og afdelingens budget for næste regnskabsår forelæg-
gelse 
Budget for badminton blev fremlagt af Charlotte Mokjær 

7. Fastsættelse af kontingent 
Nina Beck Hansen oplyste at kontingent er fastlagt som uændret 

8. Indkomne forslag 
Ingen forslag er modtaget  

Badminton 



9. Valg af bestyrelse 
På valg er: 
Bestyrelsesmedlem kasserer Charlotte Mokjær (modtager genvalg) 
Charlotte blev genvalgt 
Bestyrelsesmedlem Bent Pedersen (modtager ikke genvalg) 
Bestyrelsesmedlem Hanne N. Hofmann (modtager ikke genvalg) 
Johnny Munck Pedersen og Lena Pedersen blev begge valgt som nye besty-
relsesmedlemmer 
Suppleant Niels Christiansen (modtager genvalg) 
Niels blev genvalgt 
Suppleant Bent Olsen (modtager ikke genvalg) 
Jette Friis-Jensen blev valgt som ny suppleant 
Valg af revisorsuppleant 
Hanne Hoffmann blev valgt som revisorsuppleant 

10. Eventuelt 
Bjarne Poulsen spurgte til ideer til at få flere nye medlemmer til ledige tider 
Charlotte Mokjær orienterede om udfordringer med andres ønske om og til-
stedeværelse i vores haltider. Finn Hansen skal i den forbindelse deltage i et 
møde med både deltagere fra kommunen, skolen og andre foreninger 
Charlotte Mokjær orienterede om modtagelse af mails fra personer som øn-
sker at spille badminton men mangler spillermakkere. Laila forslog at vi 
kunne skrive ud til medlemmer ved disse henvendelser og måske på den 
måde bringe nye spillere sammen 

  



Bilag: 
Formanden Nina Beck Hansens Beretning: 
 
De sidste på år har været meget præget af corona. Vi har fået spillet lidt 
on/off. Vi har haft udfordringer men at der blev lukket ned og så blev der 
åbnet - men med afstand og så måtte vi dele spillerne op og nogle måtte 
blive hjemme fra træning, men så vi ikke blev for tætte. 
 
Vi har på senior siden haft et Hold meldt til holdturnering i DGI. 
Et hold bestående af 4 damer og 4 Herre. De fik ikke spillet i sidste sæson, 
men har i denne sæson spillet. Vi har vundet vores række. Nogle kampe er 
blevet aflyst og hold der har trukket sig pga. corona situationen. 
 
Vi var heldige at vi i efteråret 2021 nåede at afholde en Radiller Radaller Tur-
nering. Den blev taget godt imod og vi havde en hyggelig dag. 
 
Vi har ikke mistede nogle medlemmer under corona, der er faktisk kommet 
lidt ekstra til. 
 
Vores ungdomsafdeling kører godt. Vi har 2 søde unge trænere på. Tobias 
og Kristian, som træner børnene 1 time hver tirsdag og torsdag. Alle ung-
domsspillerne er fået spillertøj. Vi var inden corona startet på et samar-
bejde, men nogle andre klubber i nærheden af os, men det er ikke rigtig 
kommet op at køre igen, så det er noget vi vil tage fat på igen. Vi afholdte i 
december en jule/Hygge turnering for børnene, men der kom desværre ikke 
ret mange. Vi mener grunden var at det var lige før de lukkede alle skoler 
pga. corona. Vi har ikke opgivet. 
 


