
 

TIF- Generalforsamling / den 27.02.2019 
Til:  
Morten Westergaard (formand), Mikkel Roesgaard (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, Bjarne Rasmussen, Lars Trolle, Merete Wichmand,  
Ina S. Hansen, Jørgen Frederiksen, Ole Hansen, Flemming Richter. 
Afbud fra: Lars-Ole Larsen, Mogens Christoffersen, Bjarne Rasmussen 

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 
        Mikkel Roesgaard, villig til genvalg 
        Bjarne Rasmussen, ønsker ikke genval 
      
     b) Revisor og revisorsuppleant. 
         Mangler 1-2 revisorer 
         Rie Larsen på valg som revisorsuppleant, og villig til genvalg 

     c) 2 suppleanter til forretningsudvalg 
         Bestyrelsen foreslår: 
         Henrik Svendsen  
         Bente Nielsen 

6) Godkendelse af afdelingsvalgte udvalg, herunder suppleanter 
7) Årets lederpris  
8) Eventuelt 



Ad 1) 
Valg af dirigent:  
Formanden bød velkommen til Tikøb IF’s 87. ordinære generalforsamling. Vi var ca. 
20 - 25 deltagere i alt.  Bente Nielsen blev foreslået som dirigent – og enstemmigt valgt, og hun 
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: 



Tikøb Idrætsforening 
 



Tikøb Idrætsforening 

 

b) Afdelingsformænd: 
Petanque:  Jørgen Frederiksen: 
I år startede vores sæson den 4. april. En gik fra grundet sygdom, så vi i år var 22 spillere. Der har 
været lidt hærværk på huset, men det har været til at lave. Ud over det fik jeg stjålet 160 meter snor 
der afgrænser vores baner, så når vi var færdige med at spille var vi nødt til at pakke snorerne 
sammen. Den 6. oktober havde vi afslutning hvor der stillede 20 spillere op. Alle spillede 3 kampe 
så vi kunne finde vinderne.  
Stor tak til vores damer der har bagt kager - det er flot at I kan blive ved, og det er dejlige kager som 
vi nyder mellem kampene sammen med kaffe, øl, vand og jæger te som er Lars-Oles speciale. Vi 
holdt afslutning i klubhuset hvor Elly og Karin havde pyntet fint bord - stor tak til dem. Også stor 
tak til Rie som har stået for- og bestilt mad hos slagteren i Stengade Helsingør. 
Klubmester blev Kirsten og Birgit - nr. 2 blev Gitte og Henry.  
Vel mødt i 2019 som starter onsdag den 3. april 

Tikøb idrætsforening 



Golf – Mogens Christoffersen: 
Golf afdelingen er den eneste afdeling der afholder separat / sin egen generalforsamling, som har 
fundet sted den 17. januar 2019. Der foreligger et fuldt referat fra dette møde på vores hjemmeside  

  http://tikob-if.dk/golf/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/referat-fra-generalforsamling-2018.pdf  som der 
henvises til. Men herunder formandens beretning: 

http://tikob-if.dk/golf/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/referat-fra-generalforsamling-2018.pdf


Fodbold / Ungdom: Ina S. Hansen 

 

 
Fodbold / Senior: Ole Hansen: 



 

 

Gymnastik og Motion - Merete Wichmand  
Afdelingen har i denne sæson 45 medlemmer med smil på læben, og sved på panden. Der er p.t. 
desværre ingen vinter dans da Camille var i lykkelige omstændigheder, og nu har fået en dejlig 
datter og hermed en ny borger mere i Tikøb. 
Der er kommet ny pedel, så rengøringen er blev noget bedre.  
Så vi kører stort set som vi plejer - med fint fremmøde og godt humør.  
Håndbold - p.t. Morten Westergaard: 
Ingen beretning, idet der p.t ikke er nogen aktivitet i denne afdeling. 
Badminton: Lars Trolle: 



Tennis: Morten Westergaard 

Ad 3) 
Kasserers beretning og fremlæggelse af regnskab. 
TIF’s Årsregnskab 2018, Bestyrelsens erklæring, Revisors erklæring, samt Bestyrelsens beretning 
omkring udvikling og aktiviteter som har påvirket regnskabet foreligger som bilag 1.  
TIF er en idrætsforening som gennem opkrævning af kontingent, tilskud fra sponsorer, kommune, 
TIF’s venner og private, samt indtægter fra drift af kiosk driver klubbens aktiviteter. 
Udvikling i regnskabsåret: 
Årets resultat viser et underskud på kr. 41.695 hvilket primært skyldes et mindre driftstilskud, 
meget stort vandforbrug og store udgifter til reparation af brusere i omklædningsrum. 
Likviditeten skyldes som tidligere år igen tilskud fra golf afdelingen, og store tilskud fra Tif’s 
venner, samt ikke mindst det store og ulønnede arbejde der udføres for klubben. 
Bestyrelsen har igen været økonomisk tilbageholdende da det har været forventet at der skulle 
anvendes midler til etablering af nye omklædningsfaciliteter som dog igen er udsat på ubestemt tid.   
Den forventede udvikling: 
I kommende regnskabsår forventes det igen at klubben skal investere i udvidelse af 
omklædningsrum.  
Årets resultat minus t.kr 42 - Likvide beholdninger t.kr 538 - Egenkapital t.kr. 2.481 

Ad 2c) og 3a)  
Alle beretninger samt regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med 
akklamation. 
Der var ingen kommentarer til debat, eller bemærkninger / spørgsmål fra møde deltagerne 

Ad 4)  
Indkomne forslag: 
Der var ingen indkomne forslag - så intet blev drøftet under dette punkt. 

http://t.kr
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Ad 5) 
Valg af:  
                     
a)  Næstformand og Kasserer: 
     Mikkel Roesgaard (næstformand) - villig til genvalg 
     Bjarne Rasmussen (kasserer) - ønsker ikke genvalg 

Bestyrelsen foreslår valg af nuværende revisor Ole Nielsen - som iflg. Bjarne Rasmussen har givet 
tilsagn om indtrædelse i bestyrelsen som ny kasserer. 

b) Revisor og revisorsuppleant: 
     Mangler 1-2 revisorer 
     Rie Larsen (revisor suppleant) - villig til genvalg 

Bestyrelsen foreslår at Bjarne Rasmussen i stedet for kasserer indtræder som revisor for en periode 
på 1 år. Kasper Capell indtræder som ny revisor for en 2 årig periode. 
Begge har giver tilsagn om dettte.  

c) To Suppleanter til forretningsudvalg: (Foreslået af bestyrelsen) 
    Henrik Svendsen 
    Bente Nielsen 

Alle nævnte blev valgt eller genvalgt af generalforsamlingen med akklamation 

Ad 6) 
Godkendelse af afdelingsvalgte udvalg herunder suppleanter: 
Der var intet til godkendelse. 

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. 

Ad 8) 
Eventuelt: 



Ad 8) 
Eventuelt: 
Morten Westergaard takkede Bjarne Rasmussen for hans store indsats i bestyrelsen. 
Det blev foreslået at bestyrelsen vurderer om det kan betale sig at skifte bank samtidig med kasserer 
skift, da man synes gebyrer m.v. er meget høje i den nuværende bank. 
Palle Westergaard forespurgte om status på omklædningsrummene. Mikkel Roesgaard er i gang 
med håndværkere for at indhente tilbud på færdiggørelse. 
Rie Larsen nævnte at der er problemer med strøm når klubhuset er udlejet og fuldt besat. 
Bestyrelsen drøfter problemet på førstkommende bestyrelsesmøde. 

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

Mailadresser: 

Tikøb Idrætsforenings bestyrelse: 

Bestyrelsens godkendelse:

Morten Westergaard: mortenwestergaard@sol.dk

Mikkel Roesgaard: mt.roesgaard@gmail.com

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: r.m.christoffersen@tdcadsl.dk                                  
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