Tjørnelyparkens Idrætsforening (TIF) - Badminton

Referat af generalforsamling, mandag den 26. marts 2012

Fremmødt var i alt 8 medlemmer – heraf 7 fra bestyrelsen.
1 - Valg af dirigent

Charlotte med enstemmigt valgt til dirigent og kunne konstatere, at indkaldelse til generalforsamling var
sket iht. reglerne.
2 - Bestyrelsen aflægger beretning

Der var ikke noget særligt at berette. Foreningen kører et stille og roligt liv uden de store udfordringer.
Formanden har haft kontakt med kommunen angående baner til den kommende sæson og han forventer,
vi får tildelt samme tider og baner som vi har denne sæson. Dog har vi givet afkald på banerne fra kl. 17-18,
så vores første tider vil være fra kl. 18.

3 - Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

Regnskabet blev godkendt og underskrevet.

4 - Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.
5 - Fastsættelse af kontingent
Det blev besluttet at kontingentet skal være uændret – 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.
6 - Valg af bestyrelse iht. § 5

Hele bestyrelsen modtog genvalg, så bestyrelsen er fortsat som følger:
Formand:

Jan

Bestyrelsesmedlem:

Jackie

Bestyrelsesmedlem:

Marianne

Suppleant til bestyrelsen:

Charlotte

Kasserer:

Mimi

Revisor:

Bent

Revisor:

Erik

Revisor suppleant:

Rita
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7 - Eventuelt
Medlemskab af DGI

I henhold til reglerne skal vi være medlem af DGI.
Salg af bolde til klubbens medlemmer

Jackie undersøger muligheden for køb af bolde, som vi kan sælge med rabat til klubbens medlemmer fra
næste sæson.
Klubbens net
Bent undersøger, hvor klubbens tidligere indkøbte net befinder sig og om de fortsat eksisterer.
Når vi har nettene, må vi spørge pedellen, om der findes et lokale/rum, vi kan benytte til vores net.
Hjemmesiden
Der var forslag om at vi skulle nedlægge hjemmesiden; men indtil videre vil Jan fortsætte med at ajourføre i
begrænset omfang.

2. april 2012
/Mimi
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