Til alle medlemmer i Torveparkens sportsklub.

Mørkhøj 7. marts 2011

Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen afholdt tirsdag den 21. februar 2012
kl.19.30 i TPS mødelokale.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budget for 2012
Indkomne forslag
Valg af:
a. Formand
b. Ungdomsformand
c. 1. bestyrelsesmedlem
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Ad. 1) Som dirigent blev Stefan valgt.
Ad. 2) Formanden fremlagde sin beretning for det sidste år. Følgende blev fremhævet ifm. det
sidste år:
- 50 års jubilæum. Megen tid blev brugt ifm. planlægning og gennemførsel af TPS 50 års
jubilæum. Stor tak til alle som har lagt kræfter og timer til for at få gennemført jubilæet
med stor succes.
- Opfordre alle medlemmer til at støtte op om klubbens aktiviteter – men vi ved godt det
ofte bliver en prioritering så der også er tid til familien mm.
- Oldboys holdet blev desværre nødsaget til at trække sig midt i deres turnering. Meget
ærgerligt specielt også fordi der er brugt en del tid fra trænernes side for at holde holdet
kørende.
- Ungdom – Desværre måtte vi sige farvel til en ungdomstræner i løbet af sæsonen. Jan
Nielsen trådte til og overtog holdet. Stor tak for det.
- Zumba – Som mange måske har bemærket så har TPS fået et ”Zumba hold”. Der
trænes hver søndag på Mørkhøj skole gymnastiksal kl. 10. Der opfordres til at alle giver
informationen videre – og også gerne deltager – således at det kan blive en endnu
bedre succes. Tak til Fernanda (Niels) og Tina (Dacke).
Ad 3) Regnskabet blev gennemgået af kasseren. Enkelte poster blev gennemgået mere
nøjagtig da de virkede temmelig høje. Regnskabet blev godkendt og kasseren blev rost for det
gode arbejde.

-

Kommentar til regnskabet fra Henning var at bestyrelsen skal sørge for at det er
underskrevet inden generalforsamlingen. Kasseren vil sørge for at det bringes i orden
fremover.

Ad 4) Der er fremsendt 2 forslag til vedtægtsændringer af Henning.
A) Til paragraf 9 generalforsamlingen – ”…… indkaldes med 14 dages skriftlig varsel. Der skal
møde lige så mange medlemmer op som det antal bestyrelsen stiller med + 1. Forslag til
vedtægtsændringer skal ….”
Forslaget blev gennemgået og diskuteret. Alle var dog enige om at vi ikke skal pålægge
bestyrelse og medlemmer flere møder (tid) end nødvendigt. Der må være accept og forståelse
for, at bestyrelsen varetager TPS på bedst mulig måde.
Forslaget blev lagt til afstemning og nedstemt.
B) Til paragraf 9 Generalforsamlingen – Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke
må være et bestyrelsesmedlem. Dirigenten skal konstatere om mødet er lovligt indvarslet
ifølge vedtægterne……
Der var uenighed om hvorvidt det var en regel som klubber og foreninger skulle følge.
Forslaget blev bragt til afstemning og nedstemt.
Det skal dog bemærkes at flere syndes det var en god ide og der henstilles til bestyrelsen at
der fremover tages højde for dette og ”så vidt muligt” vælger en dirigent udenfor bestyrelsen.
Ad 5)
Formand: Michael stillede op igen og blev genvalgt.
Ungdomsformand: Jan Nielsen ville godt trække sig. Der var ikke nogen som meldte sig så
Jan vil godt tage en sæson igen. Han blev genvalgt.
1. bestyrelsesmedlem: Henrik Horst blev valgt.
2. bestyrelsesmedlem: Lars Aaby har trukket sig og dermed bliver Poul B. valgt.
Ad 6)
Som suppleanter til bestyrelsen blev Kim Otto og Nicolaj Jensen valgt.
Ad 7)
Som revisor blev Stefan valgt. Som revisorsuppleant blev Henrik Salomon valgt.

Eventuelt:
Følgende punkter blev fremlagt ved mødet:
Henning:
1) Klubbens vedtægter er ikke blevet opdateret. Bestyrelsen vil sørge for vedtægterne bliver
opdateret hurtigst muligt og udsendt til medlemmerne.
2) Referater – Referater mangler at blive udsendt. Der henstilles til bestyrelsen at de
udsendes kort efter afholdelse af bestyrelsesmøderne. Det er noteret af bestyrelsen men
det skal dog nævnes at sidste år blev der primært holdt jubilæumsmøder og derfor er der
ikke udsendt referater.
3) Gulv i voksen omklædningen – Bliver det forbedret i løbet af 2012 ?. Bestyrelsen har for
2012 ikke afsat penge til udbedring af gulvet. Der er i stedet hensat flere penge til
ungdomsafdelingen, Skal gulvet forbedres så må det ske på ”frivillig” basis.
4) Æresmedlemmer – Der stilles ønske om at æresmedlemmer ikke bare bliver et ”billede på
væggen” men også får nogle rettigheder. Kunne bestyrelsen eventuelt overveje
mulighederne for at feks. medlemskab blev gratis, gratis deltagelse til fester mm.
Bestyrelsen vil kigge på forslagene med positive øjne og vende tilbage når / hvis der vedtages
nogle af de fremlagte forslag.

Henrik Salomon – Da der ikke er den store tilslutning til generalforsamlingen så blev det
foreslået at denne blev afholdt sammen med et spillermøde. Det ville helt sikkert gøre at flere
møder op. Bestyrelsen vil tage det med i planlægningen af møder fremover.
Spillermøde – Næste spillermøde bliver afholdt tirsdag den 27/3 kl. 18.30. Mødet er med
spisning. Sæt kryds i kalenderen.
Det blev bemærket, af flere af de fremmødte medlemmer, at det IKKE var kolde øl på
bordene. Det var et klart minus og bestyrelsen vil sikre det ikke sker igen .

På bestyrelsens vegne
Karsten Agerbeck

