TIF- Generalforsamling / den 26.02.2020
Til:
Morten Westergaard (formand), Mikkel Roesgaard (næstformand), Lars Ole Larsen
(klubhus), Jørgen Frederiksen (petanque), Ole Hansen (fodbold senior), Mogens
Christoffersen (golf), Lars Trolle (badminton), Ole Nielsen (kasserer), Merete Wichmand
(gymnastik), Flemming Richter (sekretær), Ina S. Hansen (fodbold ungdom)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilstede: Morten Westergaard, Mikkel Roesgaard, Ole Nielsen, Lars Trolle, Merete
Wichmand, Ina S. Hansen, Jørgen Frederiksen, Ole Hansen, Mogens Christoffersen,
Flemming Richter.
Afbud fra: Lars-Ole Larsen

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.
Bjarne Rasmussen 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
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 88. ordinære generalforsamling. Vi var ca.
20 - 25 deltagere i alt. Jon Tallbacka 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 og Nordsjælland i
henhold til TIF’s love. Herudover blev det også bekendtgjort 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

Tikøb Idrætsforening

b) Afdelingsformænd:
Petanque: Jørgen Frederiksen:

Der har ikke været så meget hærværk på vores baner i år. Ingen stjålet snore.
Der har været flot tilslutning hver gang - tak for det.
vi havde petanque afslutning den 12. oktober hvor 18 spillere stillede op, hvor
alle spillede 3 kampe, så vi kunne finde vinderne.
Stor tak til vores damer der har bagt kager som vi nyder mellem kampene, med
kaffe, øl, vand og jæger the som Lars-Ole laver - stor tak til ham.
Vi starter kl. 18.00 i klubhuset som Elly og Birthe har pyntet, og Rie har sørget
for bestilling af smørrebrød selvom det har været lidt frem og tilbage. Til maden
er der øl, vin og vand. Også stor tak til dem for indsatsen.
Klubmester blev Birgit og Jørgen - Grethe og Niels blev nr. 2.
Vel mødt i 2020 som starter onsdag den 1. april.

Golf – Mogens Christoffersen:

Golf afdelingen er den eneste afdeling der afholder separat / sin egen
generalforsamling, som har fundet sted den 28. januar 2020. 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-golfsgeneralforsamling-28.01.2020.pdf -

som der henvises til. Men herunder formandens beretning:

Fodbold / Ungdom: Ina S. Hansen

Fodbold / Senior: Ole Hansen:

Gymnastik og Motion / Dans - Merete Wichmand

Året 2019 blev ikke helt som det plejer, dog gik forårssæsonen fint med
sædvanlig aktivitet i hallen. I oktober meldte kommunen og skolen at de
lukkede hallen - forventeligt indtil nytår. Det måtte vi acceptere og prøvede
efterfølgende at gøre gymnastik i TIF klubhus. og det gik ok, men fra start af
december besluttede mandags- og tirsdagsholdene at bruge kantinen på skolen i
stedet, da skolen selv bruger den til gymnastik, og vi herved ikke skulle rydde
borde og stole i klubhuset. Dans måtte være i musiklokalet, og er der stadig.
I løbet af december måtte kommunen sande at det tog noget længere tid at lave
ny kloak, gulvvarme m.v. - og vi satser på at starte i den nye hal til marts.
Vi er omkring 35 gymnaster og 6 dansepiger, med plads til flere (og det kan jo
være den nye hal trækker nogle til). Alt foregår i højt humør.

Badminton: Lars Trolle:

Tennis: Morten Westergaard:
I 2019 havde tennis faktisk fremgang. I sidste beretning skrev jeg vi gerne skulle
have fordoblet medlemstallet, og det gjorde vi faktisk idet 14 havde tilmeldt sig, så
det er ok. Men vi skulle gerne være flere. Banen har også været fin i 2019, og faktisk
først begyndt at blive lidt grøn sidst på sæsonen. Men tennis lever sit stille og rolige
liv, men det er jo ikke ensbetydende med at der ikke skal ske noget. Vi håber
selvfølgelig på flere aktive medlemmer, og det skal nok lykkes. Desuden har jeg
tænkt på et par tiltag, så som at købe et par nye bænke, og få repareret slå væggen, og
så eventuelt i samarbejde med spillerne lave et par arrangementer… så vi går 2020 i
møde med opløftet pande.
Ad 3)
Kasserers beretning og fremlæggelse af regnskab.
TIF’s Årsregnskab 2019 med noter, bestyrelsens erklæring og Revisors erklæring
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 overskud på kr 96.833, og TIF har en god

økonomi. Udgifterne har i 2019 har været lidt højere end normalt. Der er lavet et
ekstra omklædningsrum gennem opdeling af eksisterende.
Likviditeten skyldes som tidligere år igen tilskud fra golf afdelingen og Tif’s venner,
ligesom Kronborg Cup har givet et pænt overskud, samt ikke mindst det store og
ulønnede arbejde der udføres for klubben.
I det kommende regnskabsår forventes det, at der skal investeres i inventar til
klubhuset, og installering af omklædnings pavillon, samt overdækning af kiosk areal.

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 Jon Tallbacka om der har været taget nogle
initiativer for at få fat i mere ungdom / Svar: Det har været behandlet på nogle
bestyrelsesmøder, og nogle få tiltag har fundet sted, som det vil fremgå af afdelings
formændenes beretninger.
* Til fodbold ungdom spurgte Palle W. om vi fik noget ud af samarbejdet med FC
Helsingør - Hertil svarede træneren Mikkel Mørk at han har fået meget ud af
samarbejdet, idet han personligt for træning, sparring, råd m.v. Det er noget bedre
end tidligere hvor vi var venskabsklub med FC Nordsjælland. Der var ikke meget
at hente.
* Til badminton som stort set er lukket ned spurgte Palle W. hvordan man starter op
på ny uden formand, og hvad skal der til af markedsføring. Lars Trolle har et USB
stik med alle eksisterende medlemmer, og Morten W mener vi nok skal finde en fra
denne gruppe som vil påtage sig opgaven.
* Vi vil prøve at få udfærdiget et skrift omkring TIF’s aktiviteter i forhold til at prøve
at få et større fremmøde, og for at tilkendegive hvor vi kunne bruge lidt mere hjælp
m.v.
Skriftet forventes at udkomme 2 x årligt, og omdeles bredt i området Tikøb.
* Ole Nielsen spurgte hvor mange medlemmer der er i golf afdelingen. Der er p.t.
334 medlemmer men ikke alle er aktive, så der er plads til omkring 150 flere.
Mogens Christoffersen vil overveje en åben golf dag, og prøve at få lokal avisen til
at interesserer sig for arrangementet. Bente Nielsen gav udtryk for, at det er rigtig
fint med dame eftermiddage, som har givet større interesse og mere mod på at
spille.
* Til Gymnastik forespurgte Ruth om det ikke er muligt at lave lidt gymnastik for
småbørn, eventuelt sammen med fodbold ungdom. Merete Wichmand svarede, at
såfremt det er muligt at få en instruktør samt tid i hallen er det helt fint, og hun vil
prøve at arbejde på det. Sidste år havde vi 5-6 børn i mikrobanden med instruktør
fra Helsingør.
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:

Bjarne Rasmussen er på valg, og ønsker ikke genvalg.
Rie Larsen (revisor suppleant) - villig til genvalg
Bjarne Rasmussen gav ved sidste generalforsamling tilsagn om kun at være revisor
for en periode på 1 år. Der er endnu ikke fundet en afløser, hvorfor
generalforsamlingen tiltrådte at bestyrelsen arbejder videre med dette. Kasper Capell
indtrådte som ny revisor for en 2 årig periode ved sidste generalforsamling
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:
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.
Lederprisen gik i år til fodboldtræner Mikkel Mørk.
Mikkel er træner for U10 og gør et stort arbejde for holdet, både træningsmæssigt og
socialt, og han har formået at få 4 spillere udtaget til ekstra træning hos vores
moderklub FC Helsingør.
Mikkel har fået et godt samarbejde startet op med Fredensborg klub, da der manglede
spillere i Tikøb til at stille hold.
Mikkel er altid villig og møder op og er hjælpsom med praktiske ting omkring
klubhuset, og er altid parat til at give en hjælpende hånd.
Tak:
Mikkel Mørk takkede for prisen og gav udtryk for at han følte en stor fornøjelse i at
være træner i TIF. Det er dejligt at arbejde med børnene som altid er glade og muntre
selvom han af og til kan være lidt streng som træner.
Han fornemmer et godt sammenhold i gruppen, og det er gode dygtige
fodboldspillere som er positive, og han mener der potentiale til at nå meget videre.

Ad 8)
Eventuelt:
Per Gravesen fra Venne foreningen gav udtryk for at foreningen havde det lidt svært,
idet det kneb med at få nye bestyrelsesmedlemmer som ville påtage sig opgaven at få
foreningen og dennes aktiviteter til at køre videre. Standerhejsningen vil blive
gennemført, men den 5. maj vil der blive afholdt ekstraordinær generalforsamling for
at afgøre hvad der skal ske med foreningen
Morten W. vil indkalde / holde et møde med den nuværende bestyrelse for at finde en
løsning.
Merete Wichmand foreslog eventuelt at lægge venneforeningen ind under TIF som en
afdeling her, for at få lidt tættere samarbejde og for ikke mindst at fastholde de ca. 60
medlemmer som er i foreningen, - og som Palle W udtrykte kunne de måske herved
være lige så meget et aktivitets udvalg som støtteforening. Morten W gav dog udtryk
for, at det er vigtigt at vennerne stadig fungerer / nyder det sociale fællesskab.
Morten W takkede Lars Trolle for at holde liv i Badminton afdelingen trods den lange
afstand fra hans bopæl, og han ikke selv var i stand til at spille mere. Tak for årene.
På foranledning af formanden afsluttede vi generalforsamlingen med at
udbringe et trefoldigt HURRA for Tikøb Idrætsforening.

Mailadresser:
Tikøb Idrætsforenings bestyrelse:
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

Dirigentens godkendelse:

