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Taastrup TIK-Motionscykling – Generalforsamling 

Indkaldelse til generalforsamling 

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Taastrup TIK-Motionscykling 

 

Mandag den 7. juni 2021, kl. 19.00 i TIK’s klubhus 

Tilmelding og særlige forhold som følge af Covid-19-restriktioner 

Af hensyn til sikring af de krævede afstandskrav, og planlægningen af generalforsamlingen, kræver 

deltagelse på generalforsamlingen: 

• Tilmelding via mail senest 2 dage før generalforsamlingen til:  

bestyrelse@taastrup-motionscykling.dk 

• Gyldigt Coronapas, som skal kontrolleres, så mød op i god tid  

Dagsorden 

1) Valg af dirigent og to stemmetællere 

Bestyrelsen foreslår TIK’s hovedformand Lars Monberg som dirigent. 

 

2) Valg af referent 

 

3) Bestyrelsens beretning for 2020 ved næstformanden 

 

4) Godkendelse af revideret regnskab for 2020 ved kassereren 

 

5) Godkendelse af budget for 2021, herunder fastsættelse af årets kontingent, ved kassereren 

 

6) Behandling af indkomne forslag 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage før 

generalforsamlingen på: bestyrelse@taastrup-motionscykling.dk 

 

7) Valg til bestyrelse 

 

Post   Valgperiode 

Formand [Ledig] Vælges for 2 år i lige år -2021 

Næstformand Steen Dolberg 

Ønsker ikke genvalg 

Vælges for 2 år i ulige år 2021-2022 

Kasserer John Christensen 

Ønsker ikke genvalg 

Vælges for 2 år i ulige år 2021-2022 

Bestyrelsesmedlem Christina Trebbien 

Træder ud af bestyrelsen 

Vælges for 2 år i lige år -2021 

Bestyrelsesmedlem 

 

Kate Lis Espe 

Ønsker genvalg 

Vælges for 2 år i ulige år 2021-2022 

 

8) Valg af 1 suppleant for 1 år 

 

9) Valg af revisor for 1 år og revisorsuppleant for 1 år (max 5 år i tæk) 

a) Revisor Steen Rønn (pt. 1 år) 

b) Revisorsuppleant Jørgen Wiene Ovesen (pt. 1 år) 

 

10) Eventuelt 
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Baggrund om bestyrelsens sammensætning 

Klubbens bestyrelse har blandt andet til opgave at sikre at klubben ledes efter klubbens formål, og 

bestyrelsen fordeler opgaverne indbyrdes. 

 

To medlemmer af bestyrelsen har i september måned valgt at trække sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig 

virkning. Heriblandt bestyrelsens formand. 

 

Endvidere har bestyrelsens næstformand og kasserer, begge efter 6 års arbejde for klubben, meddelt den 

øvrige bestyrelse, at de ikke ønsker genvalg ved den kommende generalforsamling. Samtidig ønsker 

Christina, der trådte til som suppleant, at udtræde af bestyrelsen. 

Praktik omkring TIK’s klubhus og Covid-19/Corona 

• Man skal bære mundbind, når man går ind (og ud) i klubhuset 

• Man behøves ikke bære mundbind, når man sidder ned 

• Klubhuset skal lukke kl. 22.00 

• Der vil ikke blive serveret nogen form for forplejning under generalforsamlingen 

 

 

Bestyrelsen 

 

Den 20. maj 2021 


