
 Referat - TDC-IF, Århus generalforsamling 

Torsdag den 19. november 2015 klokken 18.00 i Kantinen, Sletvej 30. 

Referent: Jesper Skjerbæk

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskabet 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg 

 1 Formand
 1 Bestyrelsesmedlem 
 1 Bestyrelsessuppleant 
 2 Bilagskontrollanter 
 1 Bilagskontrollantsuppleant 
 1 fanebærer og 1 fanevagt 


7. Eventuelt 

Ad. 1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Johan Hermansen, og han blev valgt. 
Johan konstaterede at generalforsamlingen er blevet lovligt indvarslet efter §9 i vedtægterne. 

Ad. 2. Bestyrelsens beretning 
Beretningen har været tilgængelig på idrætsforeningens hjemmeside, og alle medlemmer har haft 
mulighed for at rekvirere den. 

Udover den skrevne beretning, kunne Finn berette:

Marselisløbet er nedadgående gennem de sidste 3 - 4 år. Så næste år laves der lidt om, så man løber/går
om lørdagen og cykler om søndagen.
TDC IF Århus afholder Svenskerstævnet i 2016. Planlægningen er i gang, der kæmpes, festes og 
overnattes i Århus.
Eurofestival Gent 2017 i Belgien.

Kommentarer til beretningen:
Janne: Hvor mange medlemer er der i motionscentret, svaret er pt. 708. Der er diff. Mellem de tal der 
tidligere er meldt ud, men det syldes gl. liste.
Henrik: Manglende beretninger, skyldes det at der ingen aktivitet er i de enkelte afdelinger. hertil
Fodbold kom for sent, til at komme i beretningen.
Lars: Hvorfor skal vi booke Århusbowling til Svenskerstævnet? Grundet logistik, da vi bor i Århus C.
Erik: Marselisløb, måske skyldes nedgangen at der er mange andre attraktive løb på programmen.

Både den skriftlige og mundtlige beretningen blev godkendt. 

Ad. 3. Regnskabet 
Frank: Deltog desværre ikke pga. arbejde. 
Finn: der forklares om det underskud som kan læses af regnskabet, årsagen hertil er at 2 store poster 
ikke er på årets regnskat Der er forskydning i regnskabet.
Henrik: Tilskud fra TDC, er det sat ned? 
Janne: Tilskuddet er i 2014/2015 beskåret ca. 20%, det samme er varslet for 2015/2016. Janne forklare
også at der måske ændres i fordelingsnøglen, men det er endnu ikke afgjort.
 



Regnskabet blev godkendt. 
Ad. 4. Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet fortsætter uændret. 

Ad. 5. Indkomne forslag 
Der er ingen indkommende forslag.

Ad. 6. Valg 
Følgende er på valg. 

 1 Formand – Finn blev genvalgt.
 1 Bestyrelsesmedlem - Hasse Kok er på valg, modtager gerne genvalg. Hasse Kok blev genvalgt.
 1 Bestyrelsessuppleant - Carsten Smitt er på valg, modtager gerne genvalg
 2 Bilagskontrollanter - Jan Hansen og Marian Jensen blev genvalgt.
 1 Bilagskontrollantsuppleant - Henrik Vinther blev genvalgt. 
 1 fanebærer og 1 fanevagt – Frank Grønne og Karen Hansen

Ad. 7. Eventuelt 

Lars: Vedr. egenbetaling, lad folk selv betale og opkræv bagefter.
Annie: Det vil kræve for store administrative kræfter.
Lars: Hvem skal følge op på om folk deltager
Anne Marie: Kan man ikke kræve at deltagerne løber i TDC tøj?
Janne: Støtter at man dyrker sport i ens tøj.
Orla: Os Pensionister får jo ingen tøj, så hvis man ikke får så skal man kunne købe.
Flemming: Dem der cykler, de SKAL stille op i tøjet. Stil det som krav.
Bente: Hvem bestemmer antal og pris? 
Annie: Det afgøres af afdelingen hvilket løb som skal på.
Kim: Forstår ikke at når det er gratis, at folk ikke kan stille op i de trøjer som udleveres.
Jesper:
Poul: Får alle ikke tøj?
Janne: Trøjer gives af TDC til de motionsløb som TDC står for.
Janne: 
Finn: Lukkes med at vi skal 
Jesper: Bed medlemmerne møde op til afdelingsmødet og indgive sine ønsker til hvilke løb der skal på 
kalenderen.

Orla: Manglende opkrævninger, resultere ikke i automatisk udmeldelse. Hvis man kan sige at med agtede
at forblive medlem, så er det også muligt.

Jens Åge: Hvor mange har meldt sig ud, efter at man selv skulle klare betalingen? Finn: ca. 300.

Poul Åge: Husudvalget er lidt stillestående, hvad sker der?
Jesper: Påtager sig det fulde ansvar for at der ikke sker alverden, der vil blive indkaldt til 
husudvalgsmøde snarest.

Johan Hermansen takker for god ro og orden, samt de debatter og fine input der har været undervejs.
Finn takker Johan for godt dirigentarbejde.

Generalforsamlingen afsluttes med et leve og et 3 folddigt hurra for TDC IF Århus.
 


