GENERALFORSAMLING i TIK.
Tirsdag d. 25.april 2017. kl. 18.00.
Pkt. 1: Valg af dirigent. Steen Olsen blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.
Pkt. 2: Formandens beretning. Formanden bød velkommen med ordene ”Jeg er glad for, at vi
stadig kan samle nogen”. Vi var13 deltagere incl. bestyrelsen.
Status på medlemstallet:
62 aktive, 16 passive 4 æresmedlemmer. Tilfredsstillende.
Bestyrelsen havde i året indbudt til bowlingarrangement med spisning samt drikke for alle
klubmedlemmer gennem TIK Bladet. Pris kr. 100,-. Ærgerligt, der kom ikke nok tilmeldte. Det blev
drøftet, om klubben skulle prøve igen, til en endnu lavere pris. Formanden vil arbejde videre med
punktet.
Pkt. 3. Holdledernes beretning.
Bowling.
3. holdet v/holdleder Ruth. Holdet ligger på en 6. plads. Ingen medaljer i år.
2.holdet v/ Paul. (Teddy Mortensen, holdleder) Kører stille og roligt. Forbliver i rækken.

1.hold v/Paul. (Jan Thygesen, holdleder). Dårlig start i 1. division. For øjeblikket nr. 3. Sidste
kamp mod Nordea, afgørende for 2. pladsen og sølv.
Fodbold veteranholdet v/Ulla. (Ivar holdleder). Med skader og afbud, en gennemsnit aldre på 55½
år og konditionen holdende til 1. halvleg gik det ok. Så rendte modstanderne fra holdet. Nu
afleverer Ivar holdet til den nye holdleder, Niels Wrønding. Et STORT TIKKE TAKKER til Ivar
for de mange år han har stået forrest og et varmt velkommen til holdet nye førstemand.
Petanque.
6-mandsholdet v/Jørn (Gustav Johnsen, holdleder). Holdet sluttede på en sidsteplads, men har
allerede snuset til 1. pladsen i år ved at slå SAS i den første kamp. Oplever det går bedre i år og
forventer en bedre placering.
3- mandsholdet v/Poul Madsen. Holdet sluttede midt i rækken, men med lidt held kunne Madsens
tropper godt have dystet om medaljer. Madsen stopper som holdleder og Rène Nygaard tager over.
Også et STORT TIKKE TAKKER til Madsen for indsatsen og hjertelig velkommen til Rène.
I maj har klubben aftalt med Rødovre Petanque Klub et kursus i spillet. 10 medlemmer deltagere.
Pkt. 4. Rejseafd. v/Niesø). (Inge Lise, rejseleder). I 2016 deltog TIK i 2 arrangementer, som bød på
tur til Leiwen Mosel med 9 deltagere og 3 deltagere til Jumelages kongres på Malta. I år tager 8
TIKKERE af sted til Lüneborg i Tyskland for at deltage i cykel- og vandreture. I september deltager
en TIKKKER i Nysa-Odra på en cykeltur. Endelig afholder TIK selv et cykelarrangement i august
med 15 udenlandske deltagere. Basen er Dan Hostel i Ishøj. Der skal være 3 ture, en til Stevns Klint
samt København. Den 3. tur er valget mellem Roskilde, Nordkysten ellerVestegnen. Der er ikke

taget en endelig beslutning i planlægningsgruppen. Turene vil være på ca. 60 - 70 km.
Pkt. 5: Regnskab for hovedkasse og støttelodder v/Ulla. Regnskaberne blev gennemgået.. God
balance mellem udgifter og indtægter.
Pkt. 6: Indkomne forslag. Ingen
Pkt. 7: Valg.
Kasserer, Ulla Bender genvalgt.
Bestyrelsesmedlem, Henning Niesø, genvalgt.
Revisor, Inge Lise, genvalgt.
Pkt. 8: Konstituering af spilleudvalg.
Bowling, Paul Hansen, genvalgt.
Fodbold, Niels Wrønding, nyvalgt.
Petanque, 3-mandsholdet, Rène Nygaard nyvalgt og Gustav Johnsen, 6-mandsholdet, genvalgt.
9. Evt. Støttelodder blev trukket.
Slutteligt lød det gode gamle traditionelle TIKKE-TAKKE i kor fra de fremmødte.
Referenter: Gitte Michels og Ulla Bender

