Tjørnelyparkens Idrætsforening (TIF) - Badminton

Referat af generalforsamling, mandag den 1. februar 2010
Til stede var 12 medlemmer, inkl. bestyrelsen.

1 - Valg af dirigent
Charlotte blev enstemmigt valgt og hun kunne konstatere, at der var indkaldt retsmæssigt til
generalforsamlingen.

2 - Bestyrelsen aflægger beretning
Formanden fortalte lidt omkring kommunens tildeling af baner, hvor vi i indeværende sæson
også har fået tildelt baner om fredagen; men det viser sig, at fredag ikke har medlemmernes
interesse (ingen har søgt om at få banerne fredag).
Vi har allerede søgt om baner til næste sæson; men kun søgt baner onsdag og torsdag.
I den forbindelse kom der forslag om, at Marianne skullle se, om vores ansøgning kan ændres
således, at vi også kan få baner tirsdag (i stedet for fredag). Desuden skulle hun prøve, om vi
kan få banerne fra kl. 19.00 alle dage, da mange hellere vil spille på de tidlige tider end på de
sene tider.

3 - Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

4 - Behandling af indkomne forslag
4. a – Forslag fra Erik Højby:
"Er det ikke muligt at lave en oprydning som tilgodeser de (gamle) spillere så de får tilbudt nogle tidligere
baner hvis der bliver nogle ledige.??
Vi er som bekendt blevet flyttet til en anden dag, og en sen tid, med det resultat at vi er meget sent hjemme”
Emnet blev diskuteret og konklusionen blev, at alle medlemmer skal orienteres via mail, hvis
der bliver ledige baner. Så er det op til de enkelte selv at melde sig, hvis man er interesseret i
at få den/de ledige bane/baner.

5 - Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget, at kontingentet skal være uændret for den kommende sæson.
Dvs. 75,00 kr. pr. medlem, svarende til 300,00 kr. pr. bane.
Bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleant spiller gratis.
Det er fortsat baneformanden, der skal sørge for indbetaling af banens fulde beløb.
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6 - Valg af bestyrelse iht. § 5
Alle blev genvalgt – som følger:
Formand:

Jan

Bestyrelsesmedlem: Jackie
Bestyrelsesmedlem: Marianne
Suppleant til bestyrelsen:
Kasserer:

Mimi

Revisor:

Bent

Revisor:

Erik

Revisor suppleant:

Rita

Charlotte

7 - Eventuelt
7.a - Deltagelse til DGI holdturnering
Palle gav udtryk for sin ærgrelse over, at klubben ikke længere har et turneringshold.
Derfor tilbød han at være primus motor for dels at få oprettet et nyt turneringshold for
klubbens medlemmer og dels for tilmelding, turneringsplaner m.m.
interesserede medlemmer skal kontakte Palle.

Så

7.b - Salg af bolde til klubbens medlemmer
Lageret af tidligere indkøbte bolde er solgt og Palle afleverede det indbetalte beløb på i alt
930,00 kr. til klubbens kasserer.
Det blev aftalt, at klubben igen skal indkøbe bolde, som medlemmerne kan købe med rabat på
40,- kr. pr. rør.
Palle har med assistance fra Bent tilbudt at stå for test, indkøb og salg af boldene.
7.c – Socialt arrangement?
Det blev kort drøftet, om foreningen skulle holde en eller anden form for socialt arrangement.
Der var imidlertid ingen konkrete forslag og ingen meldte sig til at stå for et evt. arrangement.
Desuden var den generelle mening, at det nok ikke har medlemmernes interesse. Derfor blev
emnet forkastet.

Referent: Mimi
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