
 

TIF- Generalforsamling / den 22.02.2017 
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, Ina S. Hansen, Jørgen 
Frederiksen, Flemming Richter. 
Afbud fra: Ingen afbud 

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 
5) Valg af: 
     a) Næstformand og Kasserer 
         Morten Jevanord, villig til genvalg 
         Bjarne Rasmussen, villig til genvalg 

     b) Revisor og revisorsuppleant. 
         Jan Dahlgård er på valg, og ønsker ikke 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 85. ordinære generalforsamling. Vi var ca. 
25 - 30 deltagere i alt.  Kaj Orla Andersen blev foreslået som dirigent – og enstemmigt 
valgt, og han 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: 
Vi har i 2016 afholdt 4 bestyrelsesmøder og ingen i forretnings udvalget. Man kan sige 
det ikke er så mange møder, men på møderne drøfter vi mest generelle emner som 
f.eks fælles projekter i foreningen samt hører hvordan det står til i afdelingerne som er 
meget selvkørende, og det synes jeg er det væsentligste. Medlemstallet er ved årskiftet 
639, og det kan vi kun være tilfredse med. Men der skal stadig arbejdes for at få flere 
medlemmer, og specielt unge mennesker. 
Jeg har haft en del dialog med DGI Nordsjælland omkring Tennis, og fik sammen med 
dem og Tikøb skole lavet et badminton projekt lige efter sommerferien hvor 4 klasser 
blev introduceret for badminton sporten. Efterfølgende prøvede vi så at få sat noget 
ungdomsarbejde i søen, men der var desværre ikke den store tilslutning. Vi har også 
haft dialog omkring et forenings udvekslings projekt primært møntet på 
bestyrelsesarbejdet og hvad vi evt. kunne gøre anderledes og bedre. Dette er noget jeg 
vil følge op på her i år 2017, men det kræver lidt mere end blot bestyrelsesmøder. Evt. 
oprettelse af en løbeafdeling i foreningen har jeg ligeledes drøftet med DGI. Der er 
mange der løber i Tikøb og for dem kunne vi måske supplere med at tilbyde træning- 
og kostvejledning. Men det kræver naturligvis vi kan finde en eller to ansvarlige som 
vil påtage sig opgaven med at køre afdelingen. 
Det at være leder og træner kræver desværre også noget adm.arbejde som kan føles 
tungt og uinteressant, idet der skal indberettes det ene og andet, og det er af og til 
afgørende for om man vi ofre sin tid på foreningen. Der bliver ofte lavet ændringer, og 
mere og mere bliver digitalt, hvorfor man tit skal sætte sig ind i nye systemer. 
I året 2016 havde vi 40 års jubilæum med vores venskabs klub i Sverige Åby IF. Det 
fejrede vi i starten af juni hvor ca 20 personer tog med bus til Sverige for at fejre dette 
jubilæum, og i fint vejr var der fælles frokost, petanque turnering og hygge, som blev 
afsluttet med en fest i deres klubhus. En rigtig dejlig tur, som sendte minder tilbage til 
den tid hvor der var arrangeret tur til Sverige hvert andet år. Vort klub samarbejde 
fortsætter som hidtil med træningslejr i Tikøb og Åby, og jeg håber dette venskab 
fortsætter mange år endnu. 
Jeg og gymnastik afdelingen har haft en del dialog med skolen i forhold til brug af 
Hallen, og specielt brug af musikanlæg eller mangel på samme samt indbrud og 
uønskede gæster m.m. Det kan være svært at komme til livs, men sammen med  
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skolelederne tror vi på sigt at finde en løsning som er til gavn for alle. 
Vi har oplevet en del indbrud i begge klubhuse. Det er kedeligt for selvom der ikke 
bliver stjålet noget af værdi, bliver der ødelagt ting og sager, og så er der alt det 
arbejde efterfølgende. Indbruddene bliver meldt til politiet. 
Nogen af vores afdelinger vokser og andre bliver mindre, og bl.a. fodbolden er i 
udvikling, hvilket betyder vi ofte er i bekneb i forhold til omklædnings faciliteter. Vi 
bruger så skolens omklædningsrum, men det ville på sigt være bedst hvis vi havde det 
hele samlet i klubhuset. Vi er i dialog med kommunen herom, men det tager tid i 
forhold til dispensation, lokalplan m.v. 
Vi deltog traditionen tro i TIF’s venner loppemarked i 2016. Hyggelig weekend med 
meget arbejde, og ikke så stort et overskud som tidligere. Det er nok det sidste 
loppemarked, men til gengæld har vennerne haft møde omkring nye tiltag i 2017, så 
det sociale aspekt i forbindelse med arrangementer fastholdes, og der stadig samles 
penge ind til TIF som gør at vi kan lave forskellige tiltag for børn og unge. 
I år kan TIF fejre 85 års fødselsdag / jubilæum, hvorfor der arrangeres en fest i 
weekenden 8-10 juni med masser af aktivteter. Samtidig håber jeg generelt at vi også i 
år 2017 får et godt år i TIF med mange aktiviteter og hyggelige timer sammen. 
Til slut takkede formanden alle dem som har støttet og givet deres frivillige arbejde til 
foreningen i løbet af året. Tak til skolen og familiehuset for godt og konstruktivt 
samarbejde samt til de personer som passer kiosk og som er med til at skabe det gode 
sociale liv vi har i TIF, og som er omdrejningspunkt både på hverdage og i 
weekenderne  
En uvurderlig hjælp er også rengøringen af vores omklædningsrum, som altid skinner 
når vi får gæster på besøg. Tak til klubhus passer og den ansvarlige for udlejning af 
vores klubhus som jo bliver brugt til mange familiefester, konfirmationer m.v. Sluttelig 
tak til alle trænere, ledere, og forældre og tilskuere som stiller op uge efter uge, og er 
herved med til at gøre foreningen til det den er i dag. Den frivillige indsats kan ikke 
takkes nok, og er uvurderlig for foreningen og byen. 
b) Afdelingsformænd: 
Petanque:  Jørgen Frederiksen: 
Beretning foreligger skriftlig i fuld længde som bilag 2 – Resumé fra beretningen: 
Vores sæson startede onsdag den 16. april, og vi har igennem hele sæsonen haft et 
meget flot fremmøde hvor vi i gennemsnit har været 15 spillere hver gang. I oktober 
havde vi vores afslutnings turnering, hvor der stillede 20 op, så alle kunne spille uden 
at vente. Alle skulle spille 3 kampe, og der blev trukket lod om makker. Tak til vores 
søde damer som havde bagt kager der kunne nydes mellem kampene sammen med 
diverse udsøgte drikke. Anni og Lars-Ole blev klubmestre. Efterfølgende var der 
afslutningsfest i klubhuset med god mad og hygge. Tak til Rie som stod for Thai mad, 
til Nanna som havde sponseret trolde, og til Karin og Elly som havde lavet et fint bord. 
Vel mødt i 2017 hvor vi starter onsdag den 5. april. 
Golf – Mogens Christoffersen: 
Golf afdelingen er den eneste afdeling der afholder separat / egen generalforsamling, 
som har fundet sted den 10. januar 2017. 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-gen_forsamling-2016.pdf som der henvises til - er vedlagt som bilag 3. 
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Fodbold / Ungdom: Ina S. Hansen 
Afdelingen har ca. 50 medlemmer, og der spilles på 4 hold, og 2 hold træner sammen. 
Vi havde en dejlig fælles sommer fodbold dag hvor alle fik spillet nogle gode kampe. 
U 14 var en tur i Italien i efterårsferien hvor der blev spillet nogle kampe.  
Tak for støtte og hjælp til TIF, trænere, forældre og sponsorer. 
Fodbold / Senior: Ole Hansen:  
Beretningen foreligger skriftligt i fuld længde som bilag 4. - Resumé fra beretningen: 
Forslag fra DBU om at vende turnering til at gælde forår/efterår blev nedstemt på 
deres generalforsamling. Det betød at foråret både gjaldt op- og nedrykning efter kun 
11 kampe. 1. holdet klarede det sådan, at vi var klar til serie 4 efter sommerferien. 
År 2016 har været et glædeligt vendepunkt hvor vi har vendt faldende medlemstal til 
en nu pæn fremgang. Vi har haft tilgang af spillere fra vores omegns klubber, så vi nu 
kan mønstre ca. 45 spillere, hvoraf ca 20 spillere er under 20 år. Tilgangen i 
seniorafdelingen skyldes bl.a at vi i sommerferien rykkede hele vores U-19 hold op og 
ca 10 spillere valgte at gøre brug af denne mulighed. Vi kunne derfor igen tilmelde et 
11 mands hold i serie 6. Træningsindsatsen og indstilling er også vendt, måske fordi 
der nu er kamp om pladserne på 1. holdet i serie 4. Der er også et godt sammenhold 
blandt spillerne uanset alder. Her har Mikkel Roesgård spillet en stor rolle, idet han 
allerede i efteråret har givet debut på 1. holdet til flere af de nyoprykkede U-19 
spillere. Den positive udvikling ses også på resultaterne. Grundet det store fremmøde 
arbejder vi på at finde 2 holdtrænere til hjælp for Mikkel. Desværre måtte vi trække 
vores OB hold da der ikke længere kunne stilles med 11 mand. I foråret blev de 
resterende spillere overflyttet til 8 mands veteran bold, så nu har vi 2 veteranhold. 
Til slut vil jeg tanke vores sponsorer, kiosk pigerne, Flemming Kurt, Palle og ikke 
mindst vores trofaste tilskuere for deres store støtte og hjælp i 2016. 
Badminton: Lars Trolle: 
Beretning foreligger skriftligt i fuld længde som bilag 5. - Resumé fra beretningen: 
Vi har haft en OK sæson. Vi er som sidste år 30 tilmeldte motionister, så generelt er 
der interesse for motions badminton i Tikøb. Vores kontingent er fortsat attraktivt og 
uændret kr. 500,00 for voksen og kr. 250,00 for juniorer. Det er planen at næste sæson 
kører med samme hal tider og priser. 
Vi har igen i år deltaget i hhv landsdelsmesterskaberne i C-rækken og Pool Cup i 
Værløse - ligeledes C-rækken. Til disse aktiviteter har TIF betalt gebyr for deltagelse 
og bolde. Vi forventer inden sæson afslutning yderligere at deltage i Pool Cup og 
måske Jægerspris Open.  
Afdelingens økonomi er tilfredsstillende.  
Gymnastik og Motion: Merete Wichmand: 
Der er 3 gymnastik hold som dyrker hhv aerobic, alm. motion samt et børne hold fra 
4-10 år. Herudover er der et hold som dyrker dansens kunst i musik lokalet. Afdelingen 
har ialt ca. 60 medlemmer. 
Det går godt med de forskellige aktiviteter, og medlemmerne er glade for at have 
muligheden for motion lokalt, da de synes det er både nemt og billigt. Afdelingen har 
grundet mange problemer med Hallens musikanlæg selv investeret i nyt anlæg.  
Det står desværre skidt til med rengøring i Hallen, og der er meget rodet. 
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Håndbold - p.t. Morten Westergaard: 
Ingen beretning grundet - ingen aktivitet. 
Tennis: Morten Westergaard 
Beretningen forligger skriftligt i fuld længde som bilag 6. - Resumé fra beretningen: 
Tennis har desværre ikke samme størrelse og aktivitet som tidligere. Det er ikke nemt 
at starte næsten fra bunden igen. Der var 14 medlemmer det forgangne år. I foråret 
havde jeg møde med DGI tennis omkring et evt. samarbejde med Tikøb skole. Skolen 
og DGI tennis lavede et projekt hvor DGI kom 3 x 2 timer og introducerede tennissen 
for tre klasser. Dette var faktisk en succes - mest for skolen - for efterfølgende var der 
kun 3 unge der ville prøve at fortsætte. Men det var forsøget værd. Det er heller ikke 
let at finde en træner. Det vigtigste er dog at banerne bliver brugt, og der er mulighed 
for at spille. Da banerne ikke bruges nok, er de svære at vedligeholde for ukrudt m.m. 
Banerne trænger til gennemgribende klargøring som jeg vil tale med kommunen om, 
men sikkert ikke nemt da banerne ikke bruges så ofte. Vi forsøger igen i den nye sæson  
på at få etableret noget ungdomstennis i samarbejde med DGI for at finde en træner. 
Ad 3) 
Kasserers beretning og fremlæggelse af regnskab. 
TIF’s Årsregnskab 2016, Bestyrelsens erklæring, Revisors erklæring, samt 
Bestyrelsens beretning omkring udvikling og aktiviteter som har påvirket regnskabet 
foreligger som bilag 7.  
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 er efter afholdt møde med kommunen givet større driftstilskud i indeværende 
regnskabsår. Økonomien er derfor igen på ret spor, og resultatet må betragtes som 
tilfredsstillende. 
Likviditeten skyldes som tidligere år igen tilskud fra golf afdelingen, og store tilskud 
fra TIF’s venner, og tilskud fra diverse ansøgninger m.m. samt ikke mindst det store 
frivillige og ulønnede arbejde der udføres i klubben. 
Den forventede udvikling: 
I kommende regnskabsår forventes det igen at klubben skal investere i udvidelse af 
omklædningsrum.  
Årets resultat +t.kr 65 - Likvide beholdninger t.kr 481 - Egenkapital t.kr. 2.429 
Ad 2c) og 3a)  
Alle beretninger samt regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med 
akklamation. 
Dog med debat af følgende bemærkninger / spørgsmål fra møde deltagerne:  
Brug af Hallen er et stort problem. Låsene skiftes nu ud, idet man ikke har styr på 
hvem der har nøgler. Flere gange er musikanlæg stjålet. Hallen bruges 
uhensigtsmæssigt og alle - børnehus, skole og TIF - beskylder nærmest hinanden for 
misbrug.  
Vi får ofte skyld for ikke at låse efter brug. Vi er opmærksomme på problemet, og det 
vil blive drøftet på kommende bestyrelsesmøder.
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Ad 4)  
Indkomne forslag:  
Ingen forslag indkommet 
Dog rykkede Bente Nielsen for udførelse af forslag stillet af hende forrige år - nemlig  
maling af gulvet i Kiosken.

Ad 5) 
Valg af:  
(Nedennævnte var på valg til følgende poster – og var alle villige til genvalg):                    
a)  Næstformand og Kasserer: 
     Morten Jevanord (næstformand) - villig til genvalg 
     Bjarne Rasmusen (kasserer) - villig til genvalg 

Morten Jevanord er flyttet fra byen, men gav tilsagn om at fortsætte indtil ny 
næstformand er fundet af bestyrelsen. - Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 
Bjarne Rasmussen gav udtryk for, at han gerne på sigt så en ny kasserer blev fundet. 

b) Revisor og revisorsuppleant: 
     Jan Dahlgård  (revisor) - ønsker ikke genvalg 
     Rie Larsen (revisor suppleant) - villig til genvalg 

Der var ikke nogen forslag til ny revisor, og generalforsamlingen tilsluttede, at 
bestyrelsen arbejder for at finde en ny person til posten. Indtil da, er Rie Larsen 
fungerende revisor.  

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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Mailadresser: 

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

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 2016 er indstillet og valgt til en duo. - nemlig Allan og Johnny fra 
fodbold afdelingen. De nævnte var ikke til stede ved generalforsamlingen, men 
formanden ville sammen med Ina og Ole finde et passende tidspunkt for at hylde, og 
motivere valget af dem til årets lederpris. De er begge gamle Tikøb drenge som er 
aktive både spillere og af og til trænere. De træner nu ungdomsholdet årgang. 07, og 
sørger også for et godt socialt klima. De har formået at få de unge spillere til at komme 
til Tikøb i stedet for andre klubber.

Ad 8) 
Eventuelt: 
Vi drøftede lidt omkring hjertestartere. Palle Westergaard forespurgte om ikke TIF’s 
hjertestarter kunne anbringes udendørs. Formanden nævnte at vi havde 5 hjertestartere 
i Tikøb, og var lidt betænkelig ved om udendørs placering kunne være i fred. Lars-Ole 
Larsen nævnte at der ville blive opsat en udendørs hjertestarter ved Kirkeladens 
havedør. Se iøvrigt Appen som viser placeringerne rundt omkring, herunder Tikøb.  

På foranledning af formanden afsluttede vi generalforsamlingen med at udbringe 
et trefoldigt HURRA for Tikøb Idrætsforening. 

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                                  
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Bestyrelsens godkendelse: 
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