
Referat af TIK-Badmintons on-line Generalforsamling, maj 2020. 

Alle medlemmer har fået tilsendt link til Generalforsamlings dagsorden, Bestyrelsens beretning og 
Regnskab, til gennemgang i løbet af maj 2020. 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere: 
a. Der valgtes ikke dirigent og stemmetæller på on-line Generalforsamling. 
b. Der har ikke været nogle kommentarer fra medlemmer til dette punkt. 

2. Bestyrelsens beretning 
a. Der har ikke været nogle kommentarer fra medlemmer til dette punkt, hvorfor denne 

betragtes som godkendt. 
3. Godkendelse af de reviderede regnskab 

a. Der er indkommet kommentarer til regnskabet. Disse vedrører afskrivninger af 
tilgodehavender. 

b. Korrektion er foretaget med efterfølgende ændring af driftsresultatet og status. Efter dette 
er der ikke yderligere kommentarer til regnskabet, der herefter betragtes som godkendt. 

c. Det korrigerede regnskab kan rekvireres af medlemmer på foranledning. 
4. Indkomne forslag 

a. Det indkomne forslag om tidspunkt for afholdelse af Generalforsamling behandles på den 
ekstraordinære Generalforsamling i september/oktober 2020. 

5. Valg til bestyrelsen 
a. Til valgene er der indkommet følgende bemærkninger: 

i. Idet nuværende kasserer fratræder 1 år før valgperiode udløber skal valg af ny 
kasserer være for 1 år. Herved følges vedtægternes § 8 således kasserer vælges for 
2 år i ulige årstal. Bestyrelsen vedstår dette og takker for det årvågne medlems 
input. 

ii. Da der ikke er indkommet andre forslag til de ledige bestyrelsesposter, betragtes 
bestyrelsens forslag til valgene som vedtaget. Efter valgene på 
Generalforsamlingen består den nye bestyrelse af: 

• Formand: Anders Vexøe, valgt i 2020 for 2 år 
• Kasserer: Carsten Gundlach, valgt i 2020 for 1 år 
• Bestyrelsesmedlem: Alex Svendsen, valgt i 2019 for 2 år 
• Bestyrelsesmedlem: Jan Kryger, valgt i 2020 for 2 år 
• Bestyrelsesmedlem: Søren Meldgaard Mogensen, valgt i 2020 for 2 år 
• Bestyrelsessuppleant 1: Ole Søndergaard Nielsen, valgt i 2020 for 1 år 
• Bestyrelsessuppleant 2: Jan Toftholm Andersen, valgt i 2020 for 1 år 

6. Valg af 2 revisorer for 1 år 
a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Martin Rauhe Pedersen og Joan Jelling 
b. Da der ikke er indkommet andre forslag er Martin Rauhe Pedersen og Joan Jelling valgt 

7. Valg af revisorsuppleant for 1 år 
a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Karsten Petersen 
b. Da der ikke er indkommet andre forslag er Karsten Petersen valgt 

8. Eventuelt 
a. Der er ikke indkommet kommentarer der skal drøftes under dette punkt. 

 

Generalforsamlingen er herefter afsluttet. 

Taastrup d. 5. juni 2020 


