
Referat fra Generalforsamling 28. november 2019  
  

  

1.Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslår Kasper Johnsen – Vedtaget 

Indkaldelse er sendt i rette tid. Afholdes også i 4. kvartal som planlagt. Alle regler er overholdt. 

2. Bestyrelsens beretning  

     Formanden:   

Beretningen har været tilgængelig på hjemmesiden i en uge. Der har været rig mulighed for at læse den. 

Enkelte rettelser til stævner:  

Svensker stævne afholdes enten 17.-19. april eller 24.-26.april 2020. 

Marselisløb Løb/Walk afholdes den 29. august og cykelløb den 30. august 2020. 

Det har været et forholdsvis stille år hvor vi ikke har deltaget i så meget, turen til ECSG i Salzburg blev 
desværre aflyst af forskellige årsager.  

Til DHL havde vi fremgang på 100 deltagere. Alle i TDC kan deltage, TDC IF er kun arrangører. 

Til Telelandsstævne i Fredericia var der et lille fald i deltagerantal, vi vil gerne have flere med. Det er en 
meget billig tur 200 kr., som dækker fest, overnatning, bustransport og deltagelse i ønsket sportsgren. 

Lars Nielsen ytrede stor ros til arrangørerne - fedt sted, godt arrangement 

Jan Hansen fra badminton synes vi skal gøre noget for at flere stiller op. Men hvordan og hvad skal vi gøre 
for at hente nye deltagere.?   

Nogen mente man skulle lade arrangementet uddø. 

Bertel Grau synes at de unge kunne udnytte denne mulighed for at være sammen uden for kontoret, men 
det er generelt svært at få fat i de unge også til motionscentret.  

En af fiskerne nævnte at der faktisk var flere nye unge med og det var hyggeligt. 

Hanne Andersen kom med forslag om at tage rundt i kundecentrene og promovere. De afholder Team 
møder hvor man kunne vifte med flaget.  Derudover er der mulighed for at reklamere lidt mere via 
fredagsbaren hvor mange af de unge også dukker op. 

Kasper fortalte om grupper der er oprettet på Workplace, men meget få har kigget på det. Foreninger rundt 
omkring har de samme problemer. Det er svært at rekruttere frivillige. 

Formanden henviser til det skrevne for resten af afdelingerne. 

Beretning blev godkendt 

 



3. Regnskabet  

Hanne:  

Årstilskud 82.000 kr.  Der er ikke så meget at sige, et lille underskud på 73.000 kr. Det skyldes primært 
indkøb af tøj.  Vi har selv betalt for ”dør telefoner” – TDC vil ikke betale. 

Århus Firmasport kontingent er faldet lidt men stævnegebyrer er derimod steget lidt. 

Budget runde:  Vi har ramt ret godt. Der kan dog godt hentes mere. Næste år er der budgetteret med et 
underskud på 113.000.  Vi oplever hvert 2. år overskud, ellers underskud. 

Indtægter: Består af kontingent, egenbetaling løb og cykelløb. Alle indtægter fordeles mellem 
motionscenteret og HB. Deles ikke ud til afdelingerne, selv om der reelt er indtægter.   

Jens Rix spurgte til tilskuddet på de 82.000 kr. Det skyldes vi er færre medlemmer, i forhold til sidste år.  

Faldet skyldes at budget ikke var reguleret.  

Jan Hansen spurgte til rengøring, hvem betaler det? Det gør TDC fordi vi har taget pensionisterne ind i 
huset, så den ydelse fulgte med. 

Stor opfordring fra rengøringen:  Stolene skal sættes op på bordene når lokalet forlades.  

Regnskab godkendt 

4. Fastsættelse af kontingent herunder indkomne forslag 

Orla Rafn: Jeg foreslår at alle medlemmer af TDC IF betaler samme kontingent. 

Kontingent: 25 til forening, 50 kr. til motionscenter spinning, cross gym. 

540 medlemmer = overskud på over 400.000 kr. Synes ikke det er rimeligt at motionscentret som er det 
eneste der giver overskud skal betale for de andre medlemmers deltagelse i andre sportsgrene. Der ønskes 
ligestillet kontingent.  

Janne Baj ytrede bekymring om at hvis kontingentet stiger med 100 % for så mange medlemmer så 
forsvinder der også en del. Det er i dag enormt billigt for at kunne træne i et motionscenter, det finder man 
ikke andre steder. Og du har fri adgang 24 timer i døgnet. 

Jens Rix mente at motionscenter medlemmerne bare bliver malket hver måned. Det burde fordeles på 
afdelingerne.   

Kim Benn Jeg har været med fra start. Der er maskiner der trænger til udskiftning. Puder er revnet, hvilket 
er et kæmpe problem.  

Kasper Johnsen fortalte at alle maskiner kan bruges. Og der skiftes løbende på udstyret. Det er ikke billigt at 
holde det kørende. 

Flere kom med spørgsmålet om medlemmerne i andre sportsgrene også skulle have stillet udstyr til 
rådighed af foreningen? Så som ketcher, bowlingkugler, løbesko m.m.  

Jesper Skjerbæk:  Jeg mener det er småligt, at man kan komme med sådan et forslag. Grundkontingentet 
på 25 kr. er ens for alle, og den ydelse på 50,- det koster ekstra at benytte motionscenteret er super billigt. 
Ingen har på noget tidspunkt ytret at det er for dyrt! Ideen med alle skal betale det samme er simpelthen 



for smålig, da man jo får rigtig meget for sit kontingent og deltagelse er frivillig. Andre afdelinger har også 
egenbetaling udover grundkontingent. Samlet gør det det muligt at drive TDC IF Århus til alles fælles 
bedste. 

Kasper Johnsen spurgte:  Hvad er det i efterlyser? Hvad er det i ikke får? Vi er en forening der hæfter 
solidarisk. Vi får det vi skal bruge.  I har adgang til et motionscenter med rigtig meget udstyr til dyre penge. 
Og ja der er en levetid på maskinerne og sikkert også nogen der snart skal skiftes, men der er ikke noget der 
ikke fungerer. Der har været én motionscykel ud af mange maskiner der har stået stille i 3 uger. Der er sat 
reparation i gang. Hvis der er forslag til udskiftning eller maskiner der er defekte så videregiv meget gerne 
informationen til Kasper Johnsen.  

Flere nævnte at de betalte uden at benytte nogle af faciliteterne og at man gjorde det gerne blot for at 
støtte fællesskabet. Hvis den ydelse man bidrager med, bliver sat 100 % op vil man nok overveje sin 
”støtte” og om man vil fortsætte. 

Bertel Grau kom med et bud på en anden mulighed og det var at man kunne splitte det op på hvem der var 
aktive, altså hvem bipper sin ind og ud og hvornår, og så ledes opkræve det enkelte medlem en pris pr. 
gang. Det kan sagtens laves. Men det er der sikkert ikke mange der ønsker.  

Der var en lang og god debat om Orlas forslag. Det kom sig til en afstemning: 

6 stemmer for, 19 stemmer i mod, resten stemmer neutral, Forslag er nedstemt. 

Bestyrelsen fremlagde et forslag: 

Kontingent stiger fra 25 kr. til 30 kr. Pga. ændring fra trækning via lønkontoret til Reepay, har vi fået ekstra 
udgift som skal dækkes ind. Hjemmesiden koster også, herunder sms service, server osv. Altså udgifter til 
de tekniske løsninger som heller ikke er blevet billigere. 

Desuden har der været medlems afgang på grund af disse betalingsændringer.  

Beløb har været 25 kr. de sidste 20 år. 

Der blev afholdt afstemning: 

30 stemmer for, 0 stemmer imod, 2 stemmer neutral, Forslag vedtaget. 

Janne Baj synes det var et godt forslag da tilskuddet fra TDC ikke bliver større, tværtimod.  

 

6. Valg  

A. 1 Formand 

Finn stiller op igen - genvalgt 

 B. 1 Bestyrelsesmedlem  

Hasse – genvalgt 

C. 1 Bestyrelsessuppleant  

Carsten Smitt - genvalgt 



D. 2 Bilagskontrollanter  

Jan og Marian - genvalgt 

E. 1 Bilagskontrollantsuppleant   

Frank grønne - genvalgt 

F. 1 fanebærer og 1 fanevagt  

Hasse og Frank - genvalgt 

7. Eventuelt  

Jan Hansen reklamerede for firmaidræt open 12-14.l juni. Afdelingerne skal selv gøre en indsats. Det er en 
fantastiks fest og et super godt arrangement.  

Niels Otto fortalte at bowling er trådt ud af arrangementet – De får deres eget som afholdes i Silkeborg. 

Jesper Skjerbæk stiller spørgsmål til systemet i spinningslokalet, virker det? Svaret var ja.  

Et medlem fra spinning gav udtryk for stadig at mangle tilbagebetaling for at udlæg på ca. 5000 kr. til 
Spinningsudstyr. Det kommer der styr på. Kasper følger op.  

Der mangler at få trukket et par kabler. Hvordan får vi det gjort? Det er ok at I selv klarer det. 

Tak for god ro og orden 

Finn Schacksen afslutning:  

En usædvanlig debat. Men rart at der kommer forslag som kan debatteres. Bliv ved med det.    

Som sædvanlig er der en bid brød til alle.  

Et 3 foldigt leve – mødet er hævet. 

 


