
Referat - TDC-IF, Århus generalforsamling  

Torsdag den 23. november 2017 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 mulig-
hed for at rekvirere den.  

Udover den skrevne beretning, kunne Finn berette: 
Antallet af medlemmer er steget med 5, så vi nu er 1138 i TDC IF Århus. Efterfølgende har Finn konsta-
teret, at antallet af medlemmer er faldet med 5, da han har taget udgangspunkt i et forkert tal. 
Finn opfordrer til deltagelse i vores Svenskerstævne i foråret 2018. Eksakte dato endnu ukendt. 
Bent Nielsen: Mener at beretningen var én dag for sent på nettet, den skulle have været tilgængelig in-
den torsdag den 16. november, Finn var ikke enig heri, da den var på hjemmesiden torsdag den 16. 
november om eftermiddagen. 
Både den skriftlige og mundtlige beretning blev godkendt.  

Ad. 3. Regnskabet  
Hanne beretter om en mindre underskud, hvilket bl.a. skyldes et nyt låsesystem til 90.000 kr. 
Samt at vi har været en smule sent ude med lidt kontingent opkrævninger, hvorfor vi mangler deres ind-
betalinger. 
PÅJ: Foreslår at man at man sender en mail ud med et kontonummer til fast indbetaling. 
Axel Petersen: Roser motionscentret meget og er glad for den flotte måde det holdes på 
Bent Nielsen: Spørger til budget, hvor vi har sat det svarende til 300 nye medlemmer. 
Vi mangler indbetalinger for en del, men det er rent teknisk.  
Også er der forklaringen om at indbetalinger fra medlemmer af motionscentre, ikke fordeles på hhv. Med-
lemskab og motionscenter. 

Ad. 4. Fastsættelse af kontingent  
Kontingentet fortsætter uændret.  
Jan MH: Har i overvejet en stigning til næste år? Det svare Finn ja til, det er en overvejelse HB gør sig. 



JÅ Fiskeri: Er det fordi i forventer færre betalende medlemmer i fremtiden? HB: Ja, med tanke på at vi 
fra marts 2018 ikke længere kan lave løntræk, men skal til at opkræver kontingent fra vores medlemmer, 
så er der en reel risiko for stort tab i medlemskontingent! 
Bent Nielsen: Foreningen ser ud til at være godt polstret, hvordan harmonere det med en evt. kontin-
gentstigning. HB: vi forsøger at holde en sund økonomi, hvor vi netop tænker ind at der også skal være 
midler i de knap så gode tider. 
Thorkil Kristensen: Er tilskud fra TDC ud fra antal medlemmer? Janne B. fra TDC S&F: Både ja og nej, der 
bruges en fordelingsnøgle som er aftalt i TDC S&F. 

Ad. 5. Indkomne forslag  
Eneste indkommende forslag er fra HB, og er et forslag om ændring af §13 i vores vedtægter som lyder. 

§ 13 Valg til hovedbestyrelse 
sidste afsnit:     
Til hovedbestyrelsen er alle medlemmer af TDC IF Århus, der er, eller har været ansat i TDC-koncernen, 
valgbare. 

HB foreslår tilføjelsen skrevet med rødt.: 
§ 13 Valg til hovedbestyrelse 
sidste afsnit:         
Til hovedbestyrelsen er alle medlemmer af TDC IF Århus, der er, eller har været ansat i TDC-koncernen, 
valgbare, dog skal formanden og kassereren være ansat i TDC-koncernen. 
Hvis formand eller kassereren fratræder TDC-koncernen, skal der afholdes en ekstraordinær generalfor-
samling jævnfør §11, for at vælge en ny formand eller kasserer. 

Thorkil: Hvad gør man hvis der ikke er nogen som vil overtage/vælges ved ekstraordinær GF. 
Janne B: Risikoen er værd at løbe, men det kommer sikkert ikke til at ske. 
Forslaget afgøres ved håndsoprækning, og det vedtages med stort flertal. 

Ad. 6. Valg  
Følgende er på valg.  

• 1 Formand – Finn modtager gerne genvalg. Finn blev genvalgt for 14 gange i træk. (28 år) 
• 1 Bestyrelsesmedlem – Hasse Kock er på valg, han modtager gerne genvalg. Genvalgt. 
• 1 Bestyrelsessuppleant - Carsten Smitt er på valg, modtager gerne genvalg. Genvalgt.  
• 2 Bilagskontrollanter - Jan Hansen og Marian Jensen, begge modtager gerne genvalgt. Genvalgt. 
• 1 Bilagskontrollantsuppleant - Frank Grønne er på valg, modtager gerne genvalg. Genvalgt. 
• 1 fanebærer og 1 fanevagt – Frank Grønne og Hasse Kok. Begge får genvalg. 

Ad. 7. Eventuelt  
Erik K. Fiskeri: De taler om at ændre på bådens placering fra Silistria til Norsminde, er det noget forenin-
gen vil betale for? Jesper: Det er noget I som afd. blot henvender jer til bestyrelsen med, så bliver det 
behandlet. 
Johan H: Kommer med et godt tip, at hvis vi har afdelinger med flere ældre aktive, så kan der søges til-
skud hos Veluxfonden. 
??:Svenskerstævnet – Det er ikke præciseret nok hvornår det holdes. Janne B. svare at der først skal 
holdes møde med svenskerne, men at de som arrangører endnu ikke har indkaldt til planlægningsmøde. 
Bent Nielsen: Hvad gør man i en afdeling (Senior bowling) hvis man som nu, ikke har en formand.  
Finn: I hhv. til vedtægterne stopper en afdeling hvis der ikke kan udpeges en formand. Senior bowling 
opfordres til hurtigst muligt at finde en ny formand. 
Poul: Kommer der fiskeri på ved svenskerstævnet i Gøteborg i 2018? Janne B. vil tage det med og foreslå 
svenskerne at de får det på programmet. 
Jan MH.: Informere om et nyt motionsløb ”Ladys Mud Run”, opfordre til at vi får det på vores løbskalen-
der. Finn spørger op ikke det er en meget dyrt løb? Bente som er forkvinde for motionsløb vil se på det. 
Jan MH fortæller at man i DFIF Århus holder DM i firmaidræt den 1. - 3. juni 2018, og håber meget at 
TDC IF Århus vil være godt repræsenteret. 
Tina GJ: Opfordre flere til at komme med i Golfklubben – Info på skærmene i Slet som opfordre andre til 
melde sig ind i klubben, hvilket har været en succes. 
Finn: TDC IF Århus burde gøre det samme, og vi skal arbejde på at blive mere synlige. 
Finn: Besked fra Casper om at der skal gøres mere ud af at informere medlemmerne om rengøring og 
aftørring af maskiner. 



Flere nævner at rengøringen i motionscentret generelt er utilfredsstillende, og specielt i omklædnings-
rummene er det galt. HB/Jesper og Casper arbejder med det og er i løbende dialog med Gitte Manø, som 
er TDC’s kontakt til leverandøren af rengøringen.  
Bent Nielsen: Kan vi få flyttet tidspunktet for rengøring af omklædningsrummet? 
Jesper svare at det ikke umiddelbart er muligt, og uanset hvornår på dagen det placeres, vil det påvirke 
nogen der kommer for at træne. Vi vil se om ikke det er muligt at gøre tidsvinduet hvori omklædnings-
rummet lukkes af mindre. Casper skal ind over denne beslutning, da vi har valgt rengøringstidspunktet 
ud fra mindst aktivitet. 

Finn fortæller om beslutningen, at TDC ikke længere vil lade foreningerne lave kontingenttræk over løn-
nen. Det giver foreningen en del udfordringer og administrativt arbejde med kontrol fremover, samt at 
der er en reel stor risiko for at mange stopper deres medlemskab som følge heraf. Er der forslag til hvor-
dan det skal gøres, eller om nogen der kender til gode løsninger andre anvender? 
Frank Grønne forslår automatisk korttræk. Bertel forslår at vi undersøger div. former for digital indbeta-
ling, evt. via hjemmesiden?  
Jan: Kunne man kigge på HoldSport og den måde de gør det?  
HB undersøger de forskellige muligheder. 

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. 
 


