Odense den 1. maj 2017

Tpi’s hovedgeneralforsamling den 27. april 2017
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår
Indkomne forslag
Budget og plan for det kommende år
Valg til bestyrelse og revision
Eventuelt

Hovedformand Steen Jørgensen bød velkommen til de 23 fremmødte til hovedgeneralforsamlingen.
Tarup-Paarup Idrætsforening har mistet et mangeårigt medlem. Æresmedlem Povl Jeppesen gik bort
den 1. december 2016. Generalforsamlingen startede med at mindes Povl Jeppesen
1. Valg af dirigent
Per Rønn Bertelsen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Beretning for det forløbne år
Steen W. Jørgensen aflagde beretning for 2016. Beretningen kan læses i maj/juninummeret af TPI-Nyt.
Der var ingen bemærkninger til den fyldige beretning, der herefter blev godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab
Kenneth Broe fremlagde foreningens regnskaber.
Leg & Bevægelse Overskud på + 1.175 kr.
Loppemarked
Overskud på + 46.502 kr.
TPI-Nyt
Underskud på - 45.281 kr.
Hovedafdelingen Overskud på + 7.744 kr.
Kenneth redegjorde for underskuddet i TPI-NYT, hvor der var afholdt udgift på godt 100.000 kr. til ny
hjemmeside. Regnskaberne blev godkendt uden bemærkninger.
4. Indkomne forslag
Indkommet forslag fra forretningsudvalget om vedtægtsændringer, blev behandlet på en ekstraordinær
generalforsamling umiddelbart efter den ordinære. Under dette punkt blev der uddelt pokaler.
TPI’s Ungdomspokal blev uddelt til Alexander Bülow Svenstrup fra Badmintonafdelingen.
Albanipokalen blev uddelt til Erik Clausen fra Motionsafdelingen.
Uddrag af motivationerne samt billeder kan læses maj/juninummeret af TPI-Nyt samt på www.tpi.dk
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5. Budget og plan for det kommende år
Kenneth Broe fremlagde budget for TPI-Nyt samt hovedafdelingen for 2017.
Steen W. Jørgensen fremlagde planerne for det kommende år. Planer kan læses i maj/juninummeret af
TPI-Nyt.
6. Valg til bestyrelse og revision
Steen W. Jørgensen fik ordet og fortalte de fremmødte, at han ønskede at stoppe i TPI som hovedformand efter 20 år. Generalforsamlingen hædrede Steen W. Jørgensen for sin indsats. Indlæg fra Steen
kan læses i TPI-NYT og på hjemmesiden.
Valg af ny hovedformand:

Valg af hovedsekretær:
Valg af hovedkasserer:
Valg af bestyrelsessuppleant:
Valg af revisor:
Valg af revisorsuppleant:

Hovedsekretær Bente Pedersen motiverede indstillingen af ny
hovedformand Michael Max Hansen. Han blev valgt for 1 år.
Michael takkede for valget. Indlæg fra Michael kan læses i
TPI-NYT og på hjemmesiden.
Bente Pedersen blev genvalgt
Kenneth Broe blev genvalgt
Jørgen Dreyer blev valgt
Mogens Guldmann blev genvalgt.
Poul Guldbrandt Jensen blev valgt

7. Eventuelt:
Ingen bemærkninger

Efter den ordinære generalforsamling afholdes ekstraordinær generalforsamling.
1. Vedtægtsændringer
Da foreningens medlemsblad TPI-NYT udfases med udgangen af 2017 kan en hovedgeneralforsamling
ikke længere indkaldes via bladet. Der sker følgende ændringer i § 8:
Hovedgeneralforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved bekendtgørelse med dagsorden
ændres fra (i TPI-NYT) ændres til (PÅ FORENINGENS HJEMMESIDE).
Ændringen blev vedtaget uden bemærkninger.

Generalforsamlingen sluttede med en tak til dirigenten Per Rønn og der blev udbragt et længe leve for
TPI.

Referent
Bente Pedersen

