
Referat - TDC-IF, Århus generalforsamling  

Torsdag den 29. november 2018 klokken 18.00 i Foreningshuset, Værkstedsvej, 8310 Slet.  

Referent: Tenna Skjerbæk 

Dagsorden:  

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

• 1 Kasserer 
• 2 Bestyrelsesmedlemmer  
• 1 Bestyrelsessuppleant  
• 2 Bilagskontrollanter  
• 1 Bilagskontrollantsuppleant  
• 1 fanebærer og 1 fanevagt  
•

7. Eventuelt 

Ad. 1. Valg af dirigent  
Casper Johnsen 

Ad. 2. Bestyrelsens beretning  

Beretningen har været tilgængelig på idrætsforeningens hjemmeside, og alle medlemmer har haft mulig-
hed for at læse den.  
Udover den skrevne beretning, kunne Finn berette: 
Bestyrelsens store udfordring har været kontingenttrækket. Det viste sig at være mere besværligt end 
først antaget. Reepay er valgt til at lave faste kort træk på kontingentet.  
Alle der havde halvårlig betaling får først informationen senere. Reminder sendes sidst i dec. for det næ-
ste halve år. Medlemmerne kan her vælge månedligt træk i stedet for.  
Det var forventet at medlemstallet ville falde efter denne løsning. 250 medlemmer har meldt sig ud eller 
ikke reageret og derfor er de efterfølgende meldt ud.  
Vi skal stadig have fulgt op på de medlemmer, som mangler at registrere betaling. Vi er enige om, at vi 
er kommet godt i mål med denne løsning. 

Svenskerstævne i foråret 2018 - 99 deltagere.  
DHL- stafet - samme antal deltagere som de sidste par år.  
Marselis cykelløb og løb – ikke ret mange deltagere ca.150 i alt. Vil vi fortsætte?  
Landsstævne -samme antal som de sidste par år. Vil gerne have flere med derfor opfordrer vi alle til at 
sprede budskabet om muligheden for at deltage.  

ESCG Salzburg 2019 – Vi forventer at vi er 16 deltagere fra Aarhus, der drager afsted.  

Landsstævne 2019 – Konceptet bliver lidt anderledes næste år – selve stævnet foregår i Fredericia 
idrætsstævne, festen afholdes ligeledes i idrætscenteret i nye dertil indrettede lokaler. Overnatning vil til 
gengæld blive på Best Western i Fredericia. Prisen er den samme som i år. 

Foreningshuset – Der er sket en hel del på den front, lokalet vi benyttede til generalforsamlingen er 
tidligere brugt til Cross Gym, men er nu blevet et samlingslokale for pensionisterne. PC-gruppen er også 
rykket ind i huset. Cross Gym er rykket ind i den gamle brandstation. Alle kan benytte dette lokale.  
Der er kommet nye adgangslåse på dørene, som en del af den skærpet sikkerhed i TDC generelt. 



Hjemmesiden – Der er plads til forbedringer. Bertel kontakter formændene for at høre om der skal ske 
en opdatering, i forhold til de enkelte afdelingers sider.  
Generelt - Tak til alle medlemmer, der har deltaget i forskellige arrangementer.  
Dog skal det pointeres at når vi er afsted til stævner, så møder man også op dagen efter til sport, selvom 
man har været i byen. 5 medlemmer manglede til landsstævne uden at melde afbud. Vi strammer op ved 
tilmelding næste gang.  

Både den skriftlige og mundtlige beretning blev godkendt.  

Ad. 3. Regnskabet  
Hanne beretter om et pænt overskud trods det, at vi mangler kontingent penge.  

Budgettet: Vi budgetterer med et underskud på 230.000 og det skyldes at der er 3-4 afdelinger der 
overbudgettere med meget mere end nødvendigt. Hanne tager fat i de respektive formænd så vi kan få 
styr på det.  

Det koster penge at kræve penge fra medlemmerne. Ca. 24.000 kr. til Reepay og nets. 
Det er alle pengene værd i forhold til de ressourcer, det ellers ville kræve.  

Forslag om årlig betaling, bankoverførsel og andet.  
Der har været mange sjove forklaringer og argumenter for ikke at betale. Det er svært at stille alle til-
freds. 
Lars Nielsen:  Ros til bestyrelsens arbejde vedr. dette.  
Godkendt regnskab. 

Ad. 4. Fastsættelse af kontingent  
Kontingentet fortsætter uændret. Uændret de sidste 20 år.  
Vi vil dog analysere på om det skal stige indenfor det næste år.  
Vi har en ret sund økonomi. 

Lars Nielsen: Århus firmasport kræver et gebyr for at være med- hvor stort er det gebyr? Stigningen er 
på 50 %  
Niels Otto: TDC har fået special aftale med firmasport.  

Ad. 5. Indkomne forslag  
Finn: Vi har været inde og kigge vedtægter og ændret disse i forhold til kontingent træk. 

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

Nuværende:
 
§ 5 Foreningens kontingent
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves af Løncentret ved TDC-koncernen månedsvis eller på en af foreningen anvist 
måde

Nyt forslag:
§ 5 Foreningens kontingent
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves månedsvis forud eller på en af foreningen anvist måde 



Ad. 6. Valg -alle der sidder nu er genvalgt!!! 

Følgende er på valg.  
• 1 Kasserer – Hanne modtager gerne genvalg. Hanne blev genvalgt. 
• 1 Bestyrelsesmedlem – Jesper Skjerbæk, Annie Ellerup er på valg, modtager genvalg. Genvalgt. 
• 1 Bestyrelsessuppleant - Carsten Smitt er på valg, modtager gerne genvalg. Genvalgt.  
• 2 Bilagskontrollanter – Jan Hansen og Marian Juhl Jensen, begge modtager gerne genvalgt. Gen-

valgt. 
• 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  

Poul: Kort til adgang?  Der skal billede på. Jesper siger at der er sendt besked ud. 
GDPR siger at der skal være billede på, alt er logget og der er også video overvågning på. 

Lars Nielsen:  Svensker stævne, det er en tur for at dyrke idræt, så det skal ikke være Diskobowling, og 
et ”gør det selv” idrætsstævne uden sportsligt indhold.  
Der bør strammes op særligt bowling var ret skidt.  
Finn er enig, det har været svært at kommunikere med svenskerne omkring hele stævnet. Resultater, 
regning for hotel m.m. 

John: Rekruttering af nye medlemmer – hvordan håndteres dette? 
CGI kan have 25 medlemmer i motionscentret. Det var skrevet ind i deres lejekontrakt at der var træ-
nings faciliteter, derfor har de fået adgang til motionscenter.  
Tennis er nedadgående derfor kunne det måske være en mulighed at lukke CGI ind i det? 
Det er taget til referat at det er et ønske. 

Anne Marie: Ved folk at tennis eksisterer, måske man kunne reklamere lidt mere for de forskellige afde-
linger.  

Jesper: vi arbejder på en folder til kantinen.  

John: Hegn der ligger bag den blå container- er det vores? Har hørt det er på vej til at blive smidt ud. 

Casper: Work Place, der findes 2 grupper, TDC Motion og TDC Motionscenter. Del det gerne med kolleger.  
Meningen er at der kommer flere opslag. Spinning har været meget populært, men interessen er dalet 
meget. Magnus laver opslag vedr. Cross Gym., så man kan melde sig til. 

Ide til alle formænd, at lave en gruppe på workplace til afdelingen.  

Finn: nyhedsbreve – Bertel kan hjælpe med dette. Og man kan analysere på hvem der læser og om 
mailadresser er korrekte.  

Casper Johnsen takker for god ro og orden, samt de debatter og fine input der har været undervejs. 

Finn takker Casper for godt dirigentarbejde. 

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


