
 

TIF- Generalforsamling / den 23.02.2022 
Til:  
Morten Westergaard (formand), Mikkel Roesgaard (næstformand), Lars Ole Larsen 
(klubhus), Birgit Petersen (petanque), Ole Hansen (fodbold senior), Mogens 
Christoffersen (golf), Ole Nielsen (kasserer), Merete Wichmand (gymnastik), 
Flemming Richter (sekretær), Ina S. Hansen (fodbold ungdom) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilstede: Morten Westergaard, Mikkel Roesgaard, Ole Nielsen, Merete Wichmand, 
Ina S. Hansen, Birgit Petersen, Ole Hansen, Mogens Christoffersen, Lars-Ole 
Larsen, Flemming Richter. 
Afbud fra: Ingen 

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) Formand og Sekretær 
        Morten Westergaard, villig til genvalg 
        Flemming Richter, villig til genval 

     b) Revisor og revisorsuppleant. 
         Jannik Erting er på valg for 2 år, villig til genvalg 
         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 - ny motions afdeling 
7) Årets lederpris  
8) Eventuelt 



 
Ad 1) 
Valg af dirigent:  

Formanden bød velkommen til Tikøb IF’s 90 ordinære generalforsamling. Vi var ca. 
20 - 25 deltagere i alt. Bjarne Rasmussen blev foreslået som dirigent – og enstemmigt 
valgt, og han konstaterede herefter at indkaldelsen var lovlig, idet meddelelse om 
generalforsamlingen har været offentliggjort i Nordsjælland i henhold til TIF’s love. 
Herudover blev det også bekendtgjort med opslag samt på vores hjemmeside for at nå 
så bredt ud som muligt. 
Dirigenten forsikrede forsamlingen om, at mødet ville blive afviklet på en stille, rolig 
og saglig måde. 

Ad 2) 
Beretning af: 
a) Formand - Morten Westergaard: 

Tikøb Idrætsforening 



 



b) Afdelingsformænd: 
Petanque:  Birgit Petersen: 

Birgit Petersen er blevet ny formand for afdelingen, og glæder sig til at komme 
igang med spillet, som starter op den 6. april 2022. Der er kommet 3 nye 
spillere, så der nu er 20 spillere i afdelingen. 

Fodbold / Ungdom: Ina S. Hansen 

Fodbold / Senior: Ole Hansen:   



 



 

Badminton: Morten Westergaard: 

 

Tennis: Morten Westergaard: 
 



 

Motion: Morten Westergaard 

 

Gymnastik: Merete Wichmand  
 



Golf – Mogens Christoffersen: 

Golf afdelingen er den eneste afdeling der afholder separat / sin egen 
generalforsamling, som har fundet sted den 17. februar 2022. 
Her er formandens beretning samt link til Golf afdelingens hjemmeside. 



Ad 3) 
Kasserers beretning og fremlæggelse af regnskab. 

TIF’s Årsregnskab 2021 med noter, bestyrelsens erklæring og Revisors erklæring 
samt anvendt regnskabspraksis foreligger som bilag 1) 
  
Bestyrelsens beretning omkring aktiviteter og udvikling som har påvirket regnskabet 
er følgende: 

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.Årets resultat viser et underskud på kr 89.735, men TIF har 
fortsat en god 
økonomi. Udgifterne har været større end tidligere, idet der er foretaget investeringer 
hos golf, og tiltag på klubhuset. Foreningen har delvist været lukket ned i 2021, og 
som følge deraf mindre indtægter og udgifter. 
Vi skal på trods af underskud i 2021 stadig sætte pris på det store og ulønnede arbejde 
der udføres for klubben. 
 



 

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

* Til formandens beretning spurgte Palle Westergaard hvordan vi får fat i nye børn og 
forældre som er flyttet til Tikøb, og hvor børnene går på Tikøb skole. Der er ca. 155 
børn på skolen, og Morten W. mente at vi kunne bruge skolens intranet når der 
skulle agiteres for arrangementer eller blot nævnes hvad TIF iøvrigt kan tilbyde af 
sportsaktiviteter, - og hvor vi også kunne bruge lidt hjælp fra frivillige forældre til 
at tage sig af børnene.                                                                                                                  



* Endvidere blev det foreslået at vi skulle huske at få mailadresse på alle nuværende 
og kommende medlemmer som indmelder sig i de forskellige afdelinger, så man på 
den måde kan skrive direkte ud om hvad der sker i TIF, og herunder blandt andet 
nævne at man skal huske generalforsamlingen. 

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

Ad 5) 
Valg af:  
                     
a)  Formand og Sekretær: 
     Morten Westergaard (formand) - villig til genvalg 
    Flemming Richter (sekretær) - villig til genvalg 

b) Revisor og revisorsuppleant: 
     Jannik Erting er på valg for 2 år, - og villig til genvalg. 
     
    Rie Larsen (revisor suppleant) - villig til genvalg 

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

Alle ovennævnte der var villige til genvalg blev valgt af generalforsamlingen 
med akklamation 

Ad 6) 
Godkendelse af afdelingsvalgte udvalg herunder suppleanter: 
Ny opstartet Motions afdeling blev godkendt af generalforsamlingen 

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: 
Merete Wichmand kunne sende en hilsen fra TIF,s venner, og opfordrede de 
fremmødte til også at deltage i Vennernes kommende generalforsamling. 

Merete Wichmand takkede og gav Birthe en erkendtlighed for hendes ikke mindre 
end 25 års tro instruktør gerning  i gymnastik afdelingen. 

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

Mailadresser: 

Tikøb Idrætsforenings bestyrelse: 

Dirigentens godkendelse: 

Morten Westergaard: mortenwestergaard@sol.dk

Mikkel Roesgaard: mt.roesgaard@gmail.com

Ole Nielsen: olesnielsen@webspeed.dk

Merete Wichmand wichmand61@hotmail.com

Ole Hansen: privat@bo10.dk

Ina S Hansen: inashansen@gmail.com

Flemming Richter: flemric@icloud.com

Birgit Petersen: bonnerdozer@gmail.com

Lars Ole Larsen: lars-ole@dukamail.dk

Mogens Christoffersen: r.m.christoffersen@tdcadsl.dk                                  
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