
Referat generalforsamling mandag den 3. februar 2020  

 

 

Referent: Tina Gensø 

 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

Lars Monberg fra TIK bestyrelse blev valgt som dirigent. 

Lars Monberg kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og kan dermed 

godkendes.  

 

Der blev valgt to stemmetællere, Leif og Frank, af fremmødte medlemmer. 

  

  

2. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens beretning ved formanden.  

Godkendt. 

 

3. Godkendelse af regnskab 2019 

Regnskabet blev fremlagt ved kassereren. Regnskabet viste en nedgang i medlemstallet efter sidste 

generalforsamling 2019, hvor et stort antal fra p-holdet valgte at melde sig ud af klubben. Dog er 

der gennem 2019 og start 2020 kommet nye medlemmer til klubben, så vi stadig har et stabilt 

medlemstal.  

Det fremgik ikke af regnskabet klubbens medlemskab af DGI. Det er fordi, at klubbens medlemskab 

til DGI betales via vores kontingent til TIK. 

Regnskab – godkendt. 

 

4. Godkendelse af budget 2020 – herunder fastsættelse af årets kontingent 

Fremlæggelse af budget 2020 med forhøjelse af kontingent fra 300 kr. til 350 kr.  

Budget 2020 inkl. fastsættelse af kontingent godkendt  

 

5. Indkommende forslag 

Der var kommet 3 forslag til generalforsamlingen.  

 

1a – Nedsættelse af udvalg til kommende aktiviteter. Bestyrelsen/udvalg skal fastlægge et budget 

til brug for aktiviteter, holdmøder, bestyrelsesmøder, generalforsamlinger mv. 

Jf. klubbens vedtægter, kan der nedsættes udvalg til forskellige formål.  

Bestyrelsen vælger at tage forslaget til efterretning, og vil tage emnet op på et bestyrelsesmøde. 

 

2b – Forslag om en kommunikationsansvarlig. Bestyrelsens strategi for kommunikation intern og 

ekstern. Klubben har ingen kommunikationsstrategi. 

Klubben har en webmaster, som man kan sende tekst til, hvis man ønsker noget på hjemmesiden. 

Det kan fx være en turoplevelse man har oplevet, info om træning mv. Det er vigtigt at 

understrege, at teksten skal være tilrettet, da webmaster ikke står for denne del.  

Ved tvivl om tekst skal på hjemmesiden, skal bestyrelsen kontaktes.  

Forslaget var således ikke til afstemning.  

 

3c – Forslag om afstemning af et kvindeudvalg bestående af Kate, Christina T, Jette og Jane 

I det indkomne forslag, var også budget for kvindeholdet.  

Kate, Christina T, Jette og Jane har taget opgaven med kvindeholdet til sig, og udgør derved 

kvindeholdtes trænerteam for sæson 2020 som planlægger kvindeholdets træning. Trænerteamet 

har udarbejdet konkret vision for kvindeholdet 2020 og trænerteamet fremlagde økonomi 

vedrørende uddannelse af kvindelige kaptajner. 

Klubben har i sine vedtægter formål og visioner som alle i klubben efterlever, uanset om det er 

kvindeholdet eller øvrige hold der køres på. Klubben ønsker at fremstå som én klub, og der skal 

således ikke figurer to budgetter i klubben. 

Da budgettet for 2020 var godkendt, kunne dette ikke gå til afstemning. 
Forslaget var således ikke til afstemning.  



6. Valg til bestyrelsen  

Formand: (periode 2020-2021) Tina Gensø 

Bestyrelsesmedlem: (periode 2020) Kate Lis Espe 

Bestyrelsesmedlem: (periode 2020-2021) Jesper Danielsen  

Suppleant: (periode 2020) Christina Trebbien 

 

 

7. Valg af revisor 

Revisor: (periode 2020) Steen Rønn 

Revisorsuppleant: (periode 2020) Jørgen Wiene Ovesen 

 

 

8. Eventuelt  

Bestyrelsen arbejder videre på, om der er flere af klubbens medlemmer der kan komme på 

kaptajnkursus.  

 

 

 


