
Generalforsamling Tim hallen d. 25/6-2020. 

 

1. Valg af dirigent. 
Tanja. 

 

Generalforsamling er lovligt varslet i forhold til vedtægter. Er også rettidigt annonceret på 

timsogn.dk og hængt op i brugsen. 

 

 

 

2. Aflæggelse af formændenes beretninger. 
Halfdan – Tim badminton og tennisklub: Det går godt.   

Der er knap så mange aktive ungdomsspillere i år, men stadig god tilslutning.  

Seniorholdet har fået en flot 4. plads ud af 4 deltagende hold. 

Tenninsbanerne bliver brugt for lidt. Der bliver en bane holdt spilleklar hele sommeren, 

den er tiptop. Der arbejdes på at kunne laves nyt tiltag på den anden tennisbane. Evt 

paddlebane eller andet. Beretning godkendt. 

 

Kasper – Tim gymnastik og Idrætsforening: Medlemstal er der en tilbagegang på 9 

personer fra 2018-2019. Overordnet set går det godt, fodbold er dog ret presset på  

trænermangel og sekretær. Beretning godkendt. 

 

3. Aflæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse. 

 
Tim badminton og tennisklub:  

Det går godt. Lokaletilskud i 2018 lød på 33000 og er i 2019 steget til 70.000 kr. 

Har dd. En kassebeholdning på ca 180.000 kr.  Regnskab godkendt. 

 

Tim gymnastik og idrætsforening: 

VI er overordnet set godt tilfreds. Der var revision af regnskabet i februar med karenmarie 

og jens. Der blev enighed om at afmelde momsen i vores forening. Gymnastik kommer ud 

med et noget mindre underskud end i 2018.  

Fitness har haft en mindre tilbagegang. De har været gode til at holde på deres 

medlemmer. Der er overordnet en god likviditet, hvilket også har gjort at vi er knap så 

hårdt ramt iht Covid-19. Regnskab godkendt. 



 

Hvis der er ønsker om at se regnskaber kan man kontakte Sabrina Behmer eller Lisa 

Nielsen.  

  

 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Ot havde bedt om et bord/bænkesæt ned til tennisbanerne, da det der i forvejen er i dårlig stand. 

Halfdan har allerede påtaget sig opgaven og forslaget bliver derfor ikke behandlet til 

generalforsamlingen. 

 

5. Valg. 
Halfdan modtager genvalg. – Vedtaget. 

Ellen modtager genvalg. – Vedtaget.  

 

Tove andersen er valgt som revisor i stedet for anette conradsen. 

Malene Sandgrav er genvalgt som revisor. 

Valg i gif, Kasper modtager genvalg. Vedtaget.  

Jens Thomsen og Karen Marie smedegaard er fortsat valgt som revisorer for gymnastik og 

idrætsforeningen. 

Helle Bøndergaard er valgt som formand for gymnastikudvalget.  

Stefan Nielsen er genvalgt som formand for fodboldudvalget. 

Ulla kirkegaard har sagt ja til genvalg som formand for fitness. 

Morten Boy Lindholm har accepteret genvalg som formand for håndbold. 

Rottehullet har Pernille Kjær Conradsen accepteret genvalg som formand. 

 

6. Eventuelt. 

Flittigpudser prisen fik michael smedegaard sidste år. Vi har besluttet at pga Covid-19 beholder han titlen til 

næste år.  

 

hb@vie.dk 

sabrinas mail. 

mailto:hb@vie.dk


 


