Referat fra TIK`s generalforsamling d. 30. april 2014 kl. 18.00
Rødovre bowlinghal Rødovre Centret
Formanden bød velkommen og herefter blev der fortæret 3 lækkert stykker smørebrød med kølige
drikke til.
14 medlemmer incl. bestyrelsen var til stede.
Pkt. 1: Valg af dirigent. Steen Olsen blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet. Bestyrelsen bad om at flytte pkt. 8, rejseafdelingens beretning op under pkt. 7,
holdledernes beretning. OK.
Pkt. 2: Formandens beretning .
Status på medlemstallet. Er for nedadgående.
53 aktive, en nedgang på 7
26 passive, en nedgang på 10
4 æresmedlemmer.
Vi bliver ved til den bitre ende, var kommentaren fra formanden.
Under punktet nævnte Paul også specielt Tour de Copenhagen. En fed succes.
Pkt. 3:
Holdledernes beretning v/Ivar
Fodbold: Torben Hansen, har været den officielle holdleder i 2013, men har haft Ivar og andre gode
hjælpere til at få holdet til at køre. Der var da også Ivar, som var mødt op til dagen og berettede om
holdet for både år 2013 og status for det nye år. I øjeblikket ligger de nr. 1. i Veteranrækken.
Petanque v/ Ulla/Paul Madsen. Holdet endte på en 6. plads ud af 8 i år 2013 turneringen. Holdet i
år er blevet forstærket med Benny Christensen, så der nu er 7 spillere i afdelingen.
Paul Madsen tog herefter over og berettede fra året første kamp. Tabte1-2 til SAS 3. Dog lykkedes
det at tage point fra SAS, som er et meget stærkt hold på deres hjemmebane.
Bowling v/Richardt/Ruth
1.holdet v/ Richard ”det er bare gået skidegodt” Holdet blev nr. 3.
2. Holdet v/Thyge blev nr. 4.
3. holdet v/Ruth. Endte på en sidste plads. Men der har også været langtidsskadede stamspillere.
Men nu er alle klar igen og Ruth glæder sig til næste sæson, så skal der hives points hjem.
Der har ikke været problemer med at sætte holdene, alle møder op.
Afslutningsfesten holdes sidst i maj og kun èn ud af afdelingens 13 medlemmer møder op.
Rejseafd. v/ Inge Lise. Nævnte også Tour de Copenhagen, som en rigtig succes.
Rejseaktivisterne i år 2014: En Tikker cykler i Nysa-Odra i Polen, juni. 5 TIKKERE, tager til
Manchester i juli, som turister. 11 TIKKERE, tager til Alsace i september, for nogens
vedkommende at cykle andre at vandre. Alt sammen i Jumelages regi.
Endelig gjorde Inge Lise reklame for, at hvis der var andre medlemmer til stede, som var blevet
interesseret i rejseafdelingens aktiviteter, skule de bare komme til hende.

Pkt. 4: Regnskab. Ulla fremlagde regnskabet for både Hovedkasse og Gæstefonden,
Støtteforingen. Regnskaberne blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5: Indkomne forslag. Bestyrelsen havde forslag til nogle vedtægtsændringer af formelle arter.
Alle blev vedtaget enstemmigt.
Pkt. 6: Valg:
Formand, Paul Hansen, genvalgt.
Bestyrelsesmedlem, Gitte Michels, genvalgt.
Revisor. Marie Johnsen, genvalgt.
Pkt. 7: Konstituering af spilleudvalg.
Bowling, Paul Hansen, genvalgt.
Fodbold, Ivar Sørensen, nyvalgt.
Petanque, Birger Hansen, genvalgt.
Pkt. 8: Eventuelt.
Ulla nævnte TIK –bladet. Appellerede til alle og særlig bowlingafdelingen om at bidrage med både
større indlæg samt billeder. Ville gerne være behjælpelig med at tage billeder, hvis det var til nogen
hjælp.
Derefter blev der udtrukket lodder og traditionen tro et TIKKE – TAKKER som afslutning på
generalforsamlingen.

Referent: Gitte Michels

