TIF- Generalforsamling / den 24.02.2016
Til:
Morten Westergaard (formand), Morten Jevanord (næstformand), Lars Ole Larsen (klubhus),
Jørgen Frederiksen (petanque), Ole Hansen (fodbold senior), Mogens Christoffersen (golf),
Lars Trolle (badminton), Bjarne Rasmussen (kasserer), Merete Wichmand (gymnastik),
Flemming Richter (sekretær), Ina S. Hansen (fodbold ungdom)
Tilstede: Morten Westergaard, Morten Jevanord, Bjarne Rasmussen, Mogens Christoffersen,
Lars Ole Larsen, Lars Trolle, Merete Wichmand, Ole Hansen, Flemming Richter. Ina S.
Hansen
Afbud fra: Jørgen Frederiksen

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Beretning af:
a) formand
b) afdelingsformænd
c) Godkendelse af beretninger
3) Kasserers beretning og fremlæggelse af regnskab
a) Godkendelse af regnskabet.
4) Indkomne forslag
Hovedrengøring og maling af kiosk inden 1. april.
5) Valg af:
a) Formand og sekretær
Morten Westergaard, villig til genvalg
Flemming Richter, villig til genvalg
b) Revisor og revisorsuppleant.
Ole Nielsen er på valg, og villig til genvalg
Rie Larsen på valg som revisorsuppleant, og villig til genvalg
c) 2 suppleanter til forretningsudvalg
Bestyrelsen foreslår:
Henrik Svendsen
6) Godkendelse af afdelingsvalgte udvalg, herunder suppleanter
7) Årets lederpris
8) Eventuel
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Ad 1)
Valg af dirigent:
Formanden bød velkommen til Tikøb IF’s 84. ordinære generalforsamling. Vi var ca.
25 deltagere i alt. Morten Westergaard blev foreslået som dirigent – og enstemmigt valgt, og
konstaterede herefter at indkaldelsen var lovlig, idet meddelelse om generalforsamlingen har
været offentliggjort i Helsingør Dagblad, Nordsjælland, og på vores hjemmeside.
Dirigenten håbede på at mødets afvikling ville foregå på en stille, rolig og saglig måde.
Ad 2)
Beretning af:
a) Formand - Morten Westergaard:
Beretningen foreligger skriftligt i fuld længde som bilag 1.
Hermed resume fra beretningen:
Generalforsamlingen er jo den vigtigste dag på året for foreningen, eller burde i hvert fald
være det, men der er jo ikke tradition for at det er det store tilløbs stykke. Men de som er til
stede kan jo så være med til at præge, og komme med input til foreningen.
Vi har i år 2015 afholdt 5 bestyrelsesmøder og ingen i FOU. Som noget nyt 1 2015 er vi
begyndt at starte møderne kl. 17.00, og så ca. 2 timer frem. Det har fungeret fint.
Medlemstallet er stadig over 600, og det kan vi være meget tilfredse med. Men vi skal stadig
arbejde for at få flere medlemmer, og specielt unge mennesker.
Vores aktivitetsniveau i 2015 har stort set været som tidligere år, og selvom vi er en mindre
forening sker der noget over hele linien, som i vil høre under afdelingernes beretninger. Vi
prøvede i 2015 at lave vores egen sommerfest/sportsweekend, som faktisk gik okay. Vi skulle
nok have annonceret noget mere / bedre i forhold til tid og sted samt program, men der kom
faktisk en del mennesker over alle dage, og der var mange til spisning lørdag aften, hvor der
blev grillet medbragt mad på livet løs. Vi startede programmet op med banko i klubhuset som
havde samlet 40 personer.
Sidst i marts havde vi i samarbejde med Flemming K. arrangeret Jazz i klubhuset en lørdag
eftermiddag, som blev en succes hvor klubhuset næsten var fyldt op. Dette kunne lade sig
gøre med støtte fra et par sponsorer og TIF. Et arrangement vil vil overveje at prøve igen, idet
arrangementet samlede en del mennekser som normalt ikke har deres daglige gang i TIF.
I år 2016 har vi 40 års jubilæum i forhold til samarbejdet med vores venskabs klub Åby IF i
Sverige. Åby herre fodbold hold var på træningslejr i april, og fik en træningskamp mod
Hornbæk. I september var vores fodbold ungdom i Åby. Jeg havde den fornøjelse selv at
deltage i turen sammen med en masse glade børn og forældre, og jeg må sige at det var lige så
hyggeligt som tidligere ture jeg har været med på. Ungdommen er dem som har benyttet sig
mest af samarbejdet gennem årene, og det håber jeg fortsætter. Det er noget børnene kan li’,
og jeg tror også svenskerne ser frem til den årlige “landskamp”
Det årlige loppemarked havde 40 års jubilæum i 2015, og TIF er jo en aktiv spiller i dette
arrangement, hvor vi stiller med hjælpere til kørsel for afhentning af loppe effekter, samt
støtter op om selve loppemarkeds dagen som sælgere, arbejdshold m.m. En dejlig weekend
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med masser af socialt samvær. En stor tak til vennerne, som lægger rigtig rigtig mange kræfter
i dette arbejde, og samler nogle dejlige penge sammen til foreningens aktiviteter.
Der har været en løbende dialog med kommunen og DGI, samt vore naboer på matriklen. Vi
har en god og tæt kontakt med nævnte myndigheder, og TIF har bl.a deltaget i DGI
Nordsjællands årsmøde samt HSU årsmødet. At deltage i disse møder giver stort indblik i,
hvad der sker på idrætsområdet i kommunen m.v. samt man møder ligesindede, og skaber
kontakter. Jeg kan kun opfordre afdelingerne til at deltage i disse møder, da det kan give nye
input m.m. Jeg sidder p.t. i skolebestyrelsen som politisk repræsentant, og det er en stor fordel
for foreningen, så den dag jeg udtræder af bestyrelsen håber jeg en anden - helst fra byen - vil
indtræde i stedet. Der er åbnet op for eksterne medlemmer, og jeg synes helt klart at det skal
vi benytte os af.
Jeg håber vi også i år 2016 vil få et godt år med masser af aktiviteter og hyggeligt samvær, og
med disse ord vi jeg gerne sige tak til alle dem som har støttet foreningen i løbet af året. Jeg
vil gerne takke skolen og familiehuset for godt og konstruktivt samarbejde. Også en stor tak
til de personer som halvdelen af året passer kiosken. Dette er med til at skabe det gode og
sociale liv vi har i TIF. En stor tak til trænere, ledere, instruktører og tilskuere som stiller op
uge efter uge, og er med til at gøre foreningen til det den er i dag. (en social og aktiv
forening). Den frivillige indsats kan ikke takkes nok, og er uvurderlig for foreningen i byen.
b) Afdelingsformænd:
Petanque – Jørgen Frederiksen:
Beretning foreligger skriftlig i fuld længde som bilag 2 – Resumé fra beretningen:
Vores sæson startede onsdag den 1. april, og vi har igennem hele sæsonen haft et meget flot
fremmøde. Der var desværre lavet noget hærværk på vores hus, så der var lidt reparation på
træ beklædningen. Den 10 oktober var der den årlige sæsonafslutning. Der var 18 spillere til
start, og der var lodtrækning om hvem der blev makker og hvem man skulle spille imod. Det
var en rigtig hyggelig dag, hvor der også var lidt til ganen samt gaver til vinderne. Tak til
Nanna som havde sponseret nogle nisser som der blev trukket lod om. Der var efter spillet
hygge i klubhuset med god mad og drikke, som bl.a bestod af Lars-Ole’s gryderet. Tak til
Karin og Elly som havde sørget for et fint bord m.m. Vi starter igen den 6. april 2016.
Golf – Mogens Christoffersen:
Golf afdelingen er den eneste afdeling der afholder separat / egen generalforsamling, som har
fundet sted den 18. januar 2016. Der foreligger et fuldt referat fra dette møde på vores
hjemmeside !

http://tikob-if.dk/golf/wp-content/uploads/sites/2/2015/04/Referat-fra-

som der henvises til – Af medlemmer er der p.t. 330 seniorer og 10
junior spillere. Ventelisten er p.t. ikke så lang. Referatet er tillige vedlagt dette referat som
bilag 3.
gen_forsamling-2016.pdf

Tennis - Morten Westergaard:
Morten W har påtaget sig at prøve på at få tennis afdelingen i gang igen, idet der p.t ikke er
andre til at køre afdelingen videre. Fra nogle gamle medlemslister kontaktede Morten disse
personer via sociale medier. Der var 8 som meldte sig og har spillet hele året. Ikke mange men en start. Desuden havde vi en tennis camp i sommerferien i 4 dage for børn. Det var en
succes, og vil blive gentaget i 2016. Vi har 2 dejlige baner som skal bruges, og dette kræver
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løbende vedligeholdelse. Jeg har brugt mange timer på at luge ukrudt samt rive og ordne
banerne en gang om ugen. Vi klargør banerne igen til brug i år 2016, og så håber vi på nogle
flere medlemmer. Jeg har fået henvendelse fra 3 nye medlemmer, og har kontaktet DGI for at
lave et projekt med skole/fritidshjem, og på den måde få flere unge til at spille tennis. Skulle
dette være tilfældet har jeg fået tilkendegivelse fra Espergærde IF tennis om at stille unge
trænere til rådighed, mod betaling, så det er jo positivt, så det ser lidt lysere ud for tennis
afdelingen, og så håber jeg på vi kan finde en ny ansvarlig formand for afdelingen. Det skal
næste år være billigt at spille, idet det er bedre banerne bliver brugt.
Fodbold / Ungdom:
Afdelingen har p.t. ingen formand, men styres flot af afd. kasserer Rikke Laugmann:
Ingen beretning
Fodbold / senior - Ole Hansen:
Sæson opstart i februar, hvor ny trænerduo blev præsenteret. Vintertræning var igen i år 2015
henlagt til kunststofbanen i Hornbæk, og der blev spillet 4 træningskampe som opstart, dog
lidt mindre end håbet på. Der har været en større udskiftning i spillertruppen, idet de fleste fra
Hillerød området har valgt at vende tilbage til hjemmeklubberne, hvilket var beklageligt, men
samtidig fuldt forståeligt da de havde højere ambitioner end vi kunne tilbyde på nuværende
tidspunkt. Der er p.t. ca 65-70 aktive spillere. Vi fik til gengæld tilgang af flere unge spillere
fra bl.a Helsingør og Hornbæk.
Før forårssæsonen lå holdet på en utilfredsstillende placering lige over nedrykning, hvilket
betød at der skulle point på tavlen som var en opgave / udfordring for de nye trænere og flere
nye spillere. Trænerne formåede dog hurtigt at få sammensat et hold som gav håb for
fremtiden, og de fik samlet nødvendige point så målsætningen om at forblive i serie 4 lykkedes. Holdet fortsatte de gode takter, og efter 4 kampe lå vi nr. 1 med 4 sejre, men
desværre holdt de gode resultater ikke fremadrettet. Holdet mistede lidt pusten og vi sluttede
på en samlet 5 plads. Placeringen må absolut betragtes som tilfredsstillende, især når man
kigger på at holdet i flere af kampene havde en gennemsnits alder på ca. 20-21 år.
Træningsindsatsen kan stadig blive bedre, men der er en fremgang at spore i forhold til sidste
år. Da truppen er intakt ved start af 2016, og der ser ud til at være et par nye spillere på vej, tør
vi godt sætte målsætningen lidt højere for år 2016, og håbe på en placering i top 4.
Vores OB-hold havde en lidt svingende sæson, men reddede livet i OB2, hvor de også tager en
tørn mere, selvom de fleste kunne spille veteranhold. 8 mands veteran holdet sluttede på en
flot 3 plads, som er holdets bedste placering siden det blev tilmeldt for 4-5 år siden. Holdet
fortsætter i år 2016.
Ved sidste års generalforsamling nævnte jeg at vi gik med planer om en fodbold bestyrelse for
både ungdom- og senior, og er kommet lidt tættere på dette, idet jeg og Rikke Jørgensen har
den glæde at kunne præsenterer Ina Vinter-Hansen som ny ungdomsformand. Det er planen
at bestyrelsen yderligere skal bestå af en repræsentant fra forældregruppen samt en
repræsentant for seniorspillere. Vi arbejder videre her i foråret for at få det sidste på plads.

Tikøb Idrætsforening

Jeg vil gerne takke vores sponsorer, TIF’s venner, kiosk pigerne, rengøringsfolket,
speakertårnet, og ikke mindst vores supportere for deres støtte og store arbejde uden for
banen. Til slut skal der dog lyde en stor tak til Tikøb Brugs for deres støtte via flaskepant som
i år 2015 beløb sig til kr. 13.333, som vi er meget taknemmelige for. For dette beløb har vi
blandt andet indkøbt en gas grill som er blevet flittigt brugt ved mange arrangementer.
Gymnastik og Motion - Merete Wichmand:
Vi vil ikke sende børn i motionsrummet, idet maskiner og materiel er for gammelt, og iøvrigt
skal der være opsyn i lokalet når børn og unge opholder sig der. Der er for ringe rengøring i
Hallen, og der mangler musikanlæg. I afdelingen dyrkes der småbørns gymnastik, aerobic (23
medlemmer) motionsgymnastik (15 medlemmer) samt ældre gymnastik i klubhuset.
Håndbold - p.t. Morten Westergaard:
Ingen beretning grundet ingen aktivitet.
Badminton - Lars Trolle
Året 2015 blev en succes set i forhold til året før. Vi er nu ialt 29 motionister. Det er positivt,
og generelt er der løbende interesse for motionsbadminton i Tikøb. Vi har valgt kun at have
tider i Hallen tirsdag, onsdag og fredag. Der var simpelt hen ingen tilmeldinger til mandag
aften. Vores kontingent her i Tikøb er stadig meget attraktivt, og uændret over mange år på kr.
500,00 for voksen og kr. 250,00 for juniorer. Vi fortsætter med samme tider og priser i
kommende sæson. Vi har deltaget med 7 medlemmer i DGI Nordsjællands trænings weekend
i Sakskøbing, og allerede nu er der tilmeldt 7 spillere til arrangementet i 2016. Igen i år har vi
i C rækken deltaget i hhv. landsdels mesterskaberne samt Pool Cup i Værløse.
Ad 3)
Kasserers beretning og fremlæggelse af regnskab.
Tif’s Årsregnskab 2015, bestyrelsens erklæring, revisors erklæring, samt bestyrelsens
beretning omkring udvikling og aktiviteter som har påvirket regnskabet foreligger som
bilag-8.
TIF er en idrætsforening som gennem opkrævning af kontingent, tilskud fra sponsorer,
kommune, TIF venner, TIF banko og private, samt indtægter fra drift af kiosk, og Brugsens
flaskepants automat driver klubbens aktiviteter.
Udvikling i regnskabsåret:
Der ses store forskydninger i regnskabet. Dette skyldes at der i 2014 ikke er betalt vand,
varme og affald, idet Helsingør forsyning først fremsendte fakturaer i foråret 2015 efter TIF
måtte rykke for disse. Årets resultat er derfor med et stort underskud som egentlig skal deles
ud på 2 år. Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende, men forstærkes af manglende
driftstilskud.
Der har været afholdt møde med Helsingør Kommune vedr. driftstilskud som blev berørt af
manglende betaling af vand, varme og affald. Det er aftalt at der gives større tilskud for året
2014.
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De likvide midler er stadig fornuftige og kassekreditten er positiv.
Likviditeten skyldes som tidligere år igen overskud fra golfafdelingen, store tilskud fra TIF’s
venner, og diverse tilskud fra forskellige ansøgninger m.m. samt ikke mindst det store
frivillige og ulønnede arbejde der udføres for klubben.
Ad 2c) og 3a)
Alle beretninger samt regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med akklamation.
Dog med debat af følgende bemærkninger / spørgsmål fra møde deltagerne:
Det blev bemærket at Fredensborg Tennis afdeling har ventelister, hvorfor vi eventuelt kunne
henvende os der for at høre om nogle kunne være interesseret i at spille i Tikøb. For at få
eventuelt interesserede til at melde sig blev det foreslået at nedsætte kontingentet betragteligt
de første år. Det i regnskabet angivne “tilskud fra vennerne” er måske større idet nogle af
tilskudene går direkte til afdelingerne, så det kunne være ønskeligt at se vennernes regnskab,
eller i hvert fald få en oversigt over hvad de samlet har givet til TIF. Palle W opfordrede til at
flere fra TIF deltog i HSU’s årsmøde for at give udtryk for hvad vi er utilfredse med i forhold
til tilskudsproblemer m.v.
Ad 4)
Indkomne forslag:
- Hovedrengøring og maling af kiosk inden 1. april.
Forslaget var stillet af Bente Nielsen, som motiverede sit forslag til drøftelse. Konklusionen
blev, at dette foretages sammen med planlagt rengøring og maling af omklædningsrum m.m.
Ad 5)
Valg af:
(Nedennævnte var på valg til følgende poster – og var alle villige til genvalg):
a) Formand og sekretær:
Morten Westergaard (formand)
Flemming Richter (sekretær)
b) Revisor og revisorsuppleant:
Ole Nielsen (revisor)
Rie Larsen (revisor suppleant)
c) To Suppleanter til forretningsudvalg: (Foreslået af bestyrelsen)
Henrik Svendsen
Bente Nielsen
Alle blev valgt eller genvalgt af generalforsamlingen med akklamation
Ad 6)
Godkendelse af afdelingsvalgte udvalg herunder suppleanter:
Der var intet til godkendelse.
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a)

Ad 7)
Årets lederpris:
Gives til en person eller flere som har lavet et stykke ekstraordinært, frivilligt og ulønnet
arbejde i foreningen. Selve prisen, som er en glasfigur, er skænket af vores venskabsklub i
Sverige - Åby IF, og er en vandrerpokal.
Årets lederpris 2015 går til Frode Kuhlmann Jensen.
Frode har været aktiv i TIF i mange år. Han var med til at starte golfen op for 16-17 år siden,
og har fra start været en del af det hele. Bl.a arbejdsholdet, hvor han de sidste 3-4 år har været
primus motor for netop arbejdsholdet, og har desuden været ansvarlig for ungdommen i
golfen, da der var en stor afdeling for dette, - med træning og fælles ture. Han har brugt rigtig
mange timer på golfbanen. Herudover har Frode været fodboldtræner i et par perioder, - første
gang i 70’erne hvor der var nogle gode årgange, og jeg har selv haft Frode som træner, og
været sammen med ham i Norge til stævne. Desuden har han også trænet nogle drenge
sammen med Palle W i en kortere periode for år tilbage. Frode er en glad, vellidt og
imødekommende person, og han er altid klar på en frisk bemærkning. Så derfor går årets
lederpris til Frode.
Et stort TILLYKKE til Frode
Frode takkede for prisen og nævnte at han ville fortsætte sit arbejde for foreningen.
Ad 8)
Eventuelt:
Der var intet relevant til drøftelse under dette punkt.
Der blev opfordret til, at man indlægger så meget relevant information som overhovedet
muligt – samt læser TIF´s hjemmeside: www.tikøb-if.dk
Formanden takkede de fremmødte for god deltagelse i generalforsamlingen.
På foranledning af formanden afsluttede vi generalforsamlingen med at udbringe et
trefoldigt HURRA for Tikøb Idrætsforening.
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Mailadresser:
Morten Westergaard:

mortenwestergaard@sol.dk

Morten Jevanord:

jevanord@mail.tele.dk

Bjarne Rasmussen:

bjarner@ofir.dk

Merete Wichmand

wichmand61@hotmail.com

Ole Hansen:

privat@bo10.dk

Ina S Hansen:

inashansen@gmail.com

Flemming Richter:

flemric@icloud.com

Jørgen Frederiksen:

j-frederiksen@live.dk

Lars Ole Larsen:

lars-ole@dukamail.dk

Lars Trolle:

mrtrolle@hotmail.com

Mogens Christoffersen:

formand@tikob-golf.dk

NB: De nævnte bilag er arkiveret sammen med dette underskrevne referat.
Bestyrelsens godkendelse:
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