
Referat fra Generalforsamling for TDC IF, Århus d. 26. november 2020 
  

  

1.Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslår Casper Johnsen – Vedtaget 

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

2. Bestyrelsens beretning  

     Formanden:   

GF afholdes efter retningslinjer udstukket af DGI grundet Covid-19 skulle vi sikre den kunne afholdes. 

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

Et særligt år pga. Covid-19, hvor vi kunne frygte større medlems nedgang. Men vi glæder os over kun et 
mindre fald i medlems nedgang. Medlemmer har støttet op i den svære tid. Tak for det. 

Svenskerstævne 24-25 april 2021, er stadig usikker. Men da vi har økonomisk forpligtigede os i forhold til 
hotel mv. vil vi i tilfælde af det ikke kan lade sig gøre, afholde et ’jysk’ stævne i det omfang det er muligt.  

TDC stopper alle tilskud til alle foreninger i TDC Regi. For vores forening får det den konsekvens at 
egenbetaling til stævner bliver større. Hidtil har det kostet 200 kr. pr. person at deltage, det kan ikke gøre 
det fremover.  

Det vil også betyde, at vi fremover ikke forventer at arrangere DHL og Marselis, da det blev betalt af TDC og 
kun arrangeret af TDC IF. 

Kan evt. ligges over til motionsafdelingen.  Alt efter hvad egen betaling bliver 

Der er ikke bedt om beretninger fra afdelingerne i år, så Finn bad forenings formænd sige til, hvis de havde 
noget de ville dele. 

Niels Otto oplyste, at det var muligt at søge tilskud hos kommunen. Det kunne være noget vi skal kigge ind 
i. 

Senior bowling har med undtagelse af en uge, og under skærpet forhold, kunne fortsætte deres aktiviteter. 

Casper, fortæller at der er gang i motionscenter og med ret høj standard. Medlemmer som også anvender 
andre eksterne motionscentre - foretrækker vores da de føler sig meget trygge. Det er glædeligt. 

Vi har lidt udfordringer med at indkøbte klude og toiletpapir forsvinder fra huset. Det er meget ærgerligt. 

Vi håber det stopper. 

Der har os bekendt været 2 tilfælde af Corona blandt bruger af centeret. I begge tilfælde blev det indmeldt 
og håndteret. 

Det er vigtigt at bruger der efter et besøg i centeret får konstateret Corona straks melder det ind til Casper. 

 



Lars, bowling startede op 25 november igen, og de har lavet en aftale om at de kan afmelde baner op til 5 
min før. 

Jan, Badminton har spillet oktober og november under Corona restriktioner. Mellem 12 og 16 deltager. 

Beretning blev godkendt 

 

3. Regnskabet  

Hanne:  

Kva Covid-19 har det været et mærkeligt år også på regnskabs siden. 

Fra sept. til marts almindelig aktivitet herefter stoppede stort set alt aktivitet. Det afspejler sig klart i 
regnskabet. Færre udgifter og deraf større overskud. 

HB valgte at give 2 måneders fri kontingent som kompensation for de lukkede aktiviteter. 

Kontingent opkrævningen forløber rimeligt gnidningsfrit – vi er dog netop i gang med at sikre, at der også 
kan betales med andre kort end dankort. Det valgte vi i første omgang fra, da der er større udgifter 
forbundet med andre kort. Men nu bliver det en nødvendighed, da mange udskifter deres kort fra dankort 
til f.eks Mastercard Debit. 

Vi håber det virker fra næste md. 

Bemærkninger til næste års budget: 

Tennis er efter aftale med John Poulsen sat i bero. For lidt aktivitet kontra udgifter. Det betyder ikke, at det 
ikke genåbnes, hvis behov og ønske skulle opstå. 

Ingen tilskud fra TDC A/S fra og med i år. 

Regnskab godkendt 

4. Fastsættelse af kontingent 

Uændret kontingent 

5. Indkomne forslag 

Forslag fra HB, om at paragraf 9 tilføjes så vi i særlige tilfælde vil kunne afholde en virtuel GF.   

Blev enstemmigt vedtaget 

6. Valg  

A. 1 Kasserer 

Hanne stiller ikke op – HB forslår Daimi Skov som ny kasserer. 

Daimi blev valgt.  

 B. 1 Bestyrelsesmedlem  

Jesper og Annie – 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 har meget længe (29 år) været formand for badminton og vil inden for kort tid informere hans spillere 
om at han stopper som formand fra næste år. 

Orla’s kone udtrykte tak for håndtering af Corona situationen i motionscenteret. Hun er meget tryg ved at 
komme der. 

Der blev sagt tak for godt samarbejde til Hanne, og Hanne takkede bestyrelsen og alle deltager for godt 
samarbejde. Og takkede for de fine gaver.  

Hanne lovede at få overdraget til Daimi, så hun bliver sat ordentlig ind i tingene. 

Finn Schacksen afslutning:  

Vi er som sædvanlig vært med en bid brød. I år, grundet situationen bliver det en sandwich der deles ud. 

Tak for god ro og orden 

Et trefoldigt leve – mødet er hævet. 

 

 


