
Referat af Generalforsamling 24. februar 2011.  

1. Valg af dirigent. 
 

Karsten Agerbeck blev valgt med stort flertal. 6 ud af de 6 fremmødte stemte på ham under 
stort bifald. 

 
2. Formandens beretning. 

 
2010 bød på mange rigtigt gode arrangementer igen arrangeret af ”tordensskjold” soldater.  
Stor tak til især fest arrangører af den traditionelle OB, VT og SVT fest, som i år bød på 
opvarmning hos kokken med efterfølgende bus til Restaurant Bosnien Hercegovina i tivoli. 
Den efterfølgende dans i Walmanns saloner bød på underholdning i særklasse. 
 
På det sportslige plan var resultaterne i 2010 overensstemmelse med evner og formåen. 
Alle spillere og trænere ydede som sædvanlig en stor indsats. Tak til alle trænere som 
utrætteligt stod for at sætte hold uge efter uge.  
 
Vores ungdoms afdeling er igen i år gået frem rent medlemsmæssigt.  Der er nu 4 hold fra 5 
til 13 år. Stor tak til alle trænere og ansvarlige for igen i år at føde fremtidens voksen hold. 
 
2011 er året hvor TPS bliver 50 år. Dette fejres på behørig vis den 18. juni med et heldags 
arrangement. 
Dagens forløb vil være præget af opvisningskampe på banerne ved Åstedvej samt boder 
med udvalg af drikkevarer, mad og hvad hjertet og fantasien ellers kan tænke sig. 
Jubilæet afsluttes med middags aften arrangement i torvegårdens ungdomsklub. 
 
Klubbens erklærede formål som er en del af vore vedtægter er at fremme fodboldspillet 
samt andre idrætsaktiviteter i Torveparken og omegn, fortrinsvis for børn og unge. 
Formål søges navnlig ved træning samt deltagelse i stævner og turneringer og socialt 
samvær.om at udbrede kendskab til fodbold. 
 
Vi kan kun glæde os over at vi til fulde har opfyldt dette formål i og med at vor 
ungdomsafdeling igen i år er meget stærk. 
 
Alle ønskes en god sæson 2011. 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budget for 2011 
 

Årets resultat for 2010 blev et overskud på 502,26 kr.  Revisor Jørgen Holm godkendte 
 regnskab med få bemærkninger. 

Budget for 2011 blev gennemgået. Bestyrelsen har i år fastsat kontingent til 1000,-. 



Tidligere års opdeling af kontingent i 800,- til klubben og 200,- til festkassen er afløst af èt 
fælles kontingent for alle.  
Der er i budget for 2011 hensat 9000,- til fest for voksen afdeling. 
 

4. Indkomne forslag 
1. forslag:  I forbindelse med valg til bestyrelsen foreslås det at reducere antallet af 

bestyrelsesmedlemmer fra 7 personer til 6 personer. Sekretær stillingen 
nedlægges. 

Årsag: Da det over tid har været svært at samle samtlige bestyrelsesmedlemmer 
ønskes antallet reduceret for at muliggøre højere mødeprocent. Funktionen som 
udgår deles mellem de resterende bestyrelsesmedlemmer. 

2. Forslag: Referater fra relevante møder afholdt i TPS regi vil fremover være 
tilgængelig via TPS hjemmeside og vil ikke sendes rundt til klubben medlemmer 
via e-mail. 

Årsag: Ønsket om øget fokus og opmærksomhed på klubbens hjemmeside 
således, at den kan udvikles til at være et naturligt sted at finde oplysninger om 
TPS. 

Det skal understreges at sekretær arbejdet IKKE forsvinder fra bestyrelsen. Dette vil blive 
varetaget af skiftende bestyrelsesmedlemmer. 
 
BEGGE forslag blev vedtaget. 
 
3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer 

 
På valg til bestyrelsen var: 

- Næstformand Karsten Agerbeck, Genvalgt 
- Kasserer Victor Lund, Ønskede IKKE genvalg. 

o INGEN STILLEDE OP TIL POSTEN, HVOREFTER DENNE POST IKKE ER 
BESAT.  

-  2. bestyrelsesmedlem Lars Åby, Genvalgt 
- Sekretær Svend Lohmann, ønskede IKKE genvalg, POST som sekretær 

udgår. 
- 1. suppleant Poul B. Andersen, Genvalgt 
- 2. suppleant INGEN, Ingen blev opstillet.  
- Revisor Jørgen Holm, ønskede IKKE genvalg. POST IKKE BESAT 
- Revisor Suppleant Stefan Nielsen, Ikke fremmødt, POST IKKE BESAT 

 



REFERAT udarbejdet af  
 
Michael Petersen  
 
 
UDEN for referat: De ubesatte poster i bestyrelsen søges besat på spillermøde i marts hvor der er 
MAD på programmet.  Mon ikke møde procenten her vil være noget større. 
 

 
 


