Referat af ordinær Generalforsamling i Trekroner
Idrætsforening – TIF
Onsdag den 29. marts 2017 kl. 20.00 i
Fælleshuset Ejermunken på Munksøgård
Dagsorden.
1. Valg af dirigent og referent: Ingen dirigent; Peter Hansen referent
2. Bestyrelsens og de holdansvarliges beretning; Pia gennemgik kort året, herunder
mødet med de holdansvarlige i februar, hvor det blev udmeldt at bestyrelsen ikke
har kræfter til at dække holdenes behov for service, så det bliver i højere grad
holdansvarlige der i samarbejde med bestyrelsen må påtage sig de praktiske
forpligtigelser. Herunder at Kirsten blev valgt til ansvarlige for børneattester, et
vigtigt arbejde i forhold til at beskytte vores børn, og et arbejde som det har været
svært for bestyrelsen at løfte, da vi ikke deltager på børneholdene. Christina blev på
samme møde valgt til ansvarlig for oprydning af genstande der tilhører TIF, hermed
menes i hovedsagen holde orden på vores røde vogne i depotet. Pia udtrykte stor
tilfredshed om samarbejdet med vores tilkøb af professionel bistand hos henholdsvis
Paolo og nu også Pernille hos DGI, dette betyder at bestyrelsen i højere grad kan
koncentrere sig om at dyrke idræt!
3. Beslutning om vedtægtsændring*; De foreslåede ændringer fra formanden og DGI
konsulenten blev vedtaget enstemmigt!
4. Forslag til funktionsbeskrivelse for holdansvarlige*; Vedtaget
5. Regnskab til godkendelse**; Godkendt
6. Beslutning om ændring af regnskabsår, så det følger sæsonen (i 2017 aflægges
derfor regnskab efter ½ år); Godkendt
7. Beslutning om budget for første halvdel af 2017 og fastsættelse af kontingent for
den kommende sæson; Godkendt med uændret kontingent
8. Valg af kasserer; Peter hansen valgt
9. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter; Stine blev genvalgt.
Formanden var ikke på valg.
10. Valg af holdansvarlig med ansvar for oprydning af genstande, der tilhører TIF;
Christina er tidligere valgt.
11. Valg af holdansvarlig der i forhold til børneaktiviteter følger op på indhentning af
børneattester; Kirsten er tidligere valgt
12. Valg af intern revisor og revisorsuppleant; Ole genvalgt.

13. Evt.
*markerede dokumenter findes på TIF’s hjemmeside www.trekronerif.dk, se linksene
nedenfor.

