
 

TIF- Generalforsamling / den 16.06.2021 
Til:  
Morten Westergaard (formand), Mikkel Roesgaard (næstformand), Lars Ole Larsen 
(klubhus), Jørgen Frederiksen (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, Jørgen Frederiksen, Ole Hansen, Mogens Christoffersen. 
Afbud fra: Flemming Richter 

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 
        Ole Nielsen, villig til genval 

     b) Revisor og revisorsuppleant. 
         Kasper Kappel er på valg for 2 år og villig til genvalg 
         Jannik Erting er på valg for 1 år 
         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 89. ordinære generalforsamling. Bjarne 
Rasmussen blev foreslået som dirigent – og enstemmigt valgt, og han konstaterede 
herefter at indkaldelsen var lovlig i henhold til TIF’s love. 
Dirigenten takkede for valget. 

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



Tikøb Idrætsforening 



Tikøb Idrætsforening 

 

b) Afdelingsformænd: 
Petanque:  Jørgen Frederiksen: 

I år skulle vores sæson starte den 1. april, men grundet Corona måtte vi ikke 
spille. Da vi endelig måtte spille, var vi grundet forsamlings restriktioner nød til 
at dele holdet op i 2 grupper, som på skift spillede hver anden uge.  
Der har ikke været så meget hærværk på vores baner i år, men en del svineri i 
huset. 
Den 10. oktober havde vi afslutning, hvor 12 spillere stillede op, og alle spillede 
3 kampe så vi kunne finde vinderne. 
Tak til pigerne der kom med kage, og Lars-Ole med jæger the, og også tak til 
Elly og Karin med flot borddækning 



I år har vi fået penge fra idrætsforeningen, så vi havde råd til mad fra Brugsen, 
uden egenbetaling. Vi måtte være i klubhuset fra kl. 17.00 til 22.00, hvilket vi 
naturligvis overholdt. 
Klubmester blev Kirsten og Bjarne, nr. 2 blev Lisa og Lars-Ole 
 

Golf – Mogens Christoffersen: 

Golf afdelingen er den eneste afdeling der afholder separat / sin egen 
generalforsamling, som har fundet sted den 18. maj 2021. Der foreligger et 
fuldt referat fra dette møde på vores hjemmeside 
  

  https://tikob-if.dk/golf/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/referat-fra-tif-golfs-
generalforsamling-28.01.2020.pdf -  

som der henvises til. Men herunder formandens beretning: 

https://tikob-if.dk/golf/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/referat-fra-tif-golfs-generalforsamling-28.01.2020.pdf
https://tikob-if.dk/golf/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/referat-fra-tif-golfs-generalforsamling-28.01.2020.pdf
https://tikob-if.dk/golf/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/referat-fra-tif-golfs-generalforsamling-28.01.2020.pdf


Fodbold / Ungdom: Ina S. Hansen 

Afdelingen bestod af 2 hold 
Corona kom i marts 2020 så al træning blev stoppet. 
Der blev så åbnet for udendørs træning hvor U11 trænede på kunstbane i 
Fredensborg. 
Det andet hold U8/U9 kom aldrig i gang igen, da de trænede indendørs. 
Men her i det nye år 2021 har vi taget revanche i ungdomsafdelingen, da vi nu 
er oppe på 4 hold. 

Fodbold / Senior: Ole Hansen:   

 

Gymnastik og Motion / Dans - Merete Wichmand  

Sjældent har så lidt gymnastik kastet så meget ekstra arbejde af sig, med af-
vaskning / spritning  af alle redskaber. Vi er i alt 29 aktive medlemmer. Der blev 
afholdt 12 gange aerobic og 7 gange motionsaftener med maksimum 10 
deltagere pr. hold.  
Økonomien er god. Vi ser fremad, for det kan kun gå fremad. 



 
Badminton: Morten Westergaard: 
 

 

Tennis: Morten Westergaard: 
 
  



Ad 3) 
Kasserers beretning og fremlæggelse af regnskab. 

TIF’s Årsregnskab 2020 med noter, bestyrelsens beretning og Revisors erklæring 
foreligger som bilag 1)  
Bestyrelsens beretning omkring aktiviteter og udvikling som har påvirket regnskabet 
er følgende: 

Idrætsforeningens aktiviteter 

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 overskud på kr 123.179,00 og TIF har en god 
økonomi. Udgifterne og indtægterne har været mindre end tidligere år på grund af 
Covid 19 situationen. 
Foreningen har delvis været lukket ned det meste af år 2020, og som følge deraf 
mindre indtægter og udgifter. 
Der har ikke været de store tiltag i forhold til renovering eller udbygning. 
Det positive resultat skyldes ikke mindst det store ulønnede arbejde der udføres for 
klubben. 



 

Ad 2c) og 3a)  

Alle beretninger samt regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med 
akklamation. 

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

Ad 5) 
Valg af:  
                     
a)  Næstformand og Kasserer: 
     Mikkel Roesgaard (næstformand) - villig til genvalg 
    Ole Nielsen (kasserer) - villig til genvalg 



b) Revisor og revisorsuppleant: 
     Kasper Kappel er på valg for 2 år og villig til genvalg 
    Jannik Erting er på valg for 1 år 
    Rie Larsen (revisor suppleant) - villig til genvalg 

c) To Suppleanter til forretningsudvalg:  
    Bestyrelsen foreslår: 
    Henrik Svendsen 
    Bente Nielsen 

Alle ovennævnte der var på valg og villige til genvalg blev valgt 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. 

Grundet de meget få aktiviteter i forbindelse med Covid 19 blev Årets lederpris 
suspenderet. 

Ad 8) 
Eventuelt: 
Vi er usikre på, om medlemmerne i de forskellige afdelinger er bekendt med, at de 
samtidig er medlemmer af TIF. 
Tikøb Golf bør sikre at årsmødet benævnes korrekt. 
Jørgen Frederiksen stoppede som formand for petanque og modtog som tak for de 
mange års arbejde en vin gave med et par ord fra formanden. 

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

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

Jørgen Frederiksen: j-frederiksen@live.dk

Lars Ole Larsen: lars-ole@dukamail.dk

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