Odense den 9. maj 2018

Tpi’s hovedgeneralforsamling den 30. april 2018
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
1.
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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 Michael Max Hansen bød velkommen til de 18 fremmødte.
Tarup-Paarup Idrætsforening har mistet et mangeårigt medlem. Æresmedlem Kirsten Pedersen gik bort
den 22. juni 2017. Generalforsamlingen startede med at mindes Kirsten Pedersen
1. Valg af dirigent
Per Rønn Bertelsen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Beretning for det forløbne år
Michael Max Hansen aflagde beretning for 2017. Beretningen kan læses på hjemmesiden www.tpi.dk,
under hovedafdelingen.
Bemærkninger: Nedgangen i omsætningen for dette års loppemarked udløste et par kommentarer.
Steen: Vi har været uheldige med at der var store konfirmationsdag og samtidig loppemarked både i
Allesø og hos spejderne.
Johnny: Tennisafd. havde baneklargøring og havde dermed svært ved at stille med hjælpere.
Konklusion: Hvornår skal det ligge, hvor ofte skal det holdes, hvert andet år…. Der evalueres senere.
Herefter blev den fyldige beretning godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab
Da hovedkasserer Kenneth Broe er bortrejst var det formanden, der fremlagde foreningens regnskaber.
Leg & Bevægelse Underskud på 10128 kr. Formuen lægges over i selvstyret, da det alligevel er Steen,
der sender fakturaer til børnehaverne
TPI-Nyt
Overskud på 2386 kr. Herefter er foreningsbladet nedlagt. Formuen føres fortsat
særskilt i.f.t udlodninger
Loppemarked
Overskud på 60287 kr.
Hovedafdelingen Overskud på 35094 kr.
Regnskaberne blev godkendt uden bemærkninger.
4. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag. Under dette punkt blev der uddelt pokaler.
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TPI’s Ungdomspokal blev uddelt til Lasse Rasmussen fra Fodboldafdelingen.
Albanipokalen blev uddelt til Johnny Schmidt fra Tennisafdelingen.
Motivationer samt billeder kan ses på hjemmesiden www.tpi.dk, under hovedafdelingen.
5. Budget og plan for det kommende år
Michael Max Hansen fremlagde budget for hovedafdelingen for 2018 samt de største hovedpunkter for
planerne for det igangværende år. Der skal være fokus på de nye persondataregler, E-sport skal arbejde
hen i mod at blive en selvstændig afdeling, byggeri af Hal 3 og omklædningsrum
6. Valg til bestyrelse og revision
Valg af hovedformand:

Michael Max Hansen blev genvalgt

Valg af bestyrelsessuppleant:

Jørgen Dreyer blev valgt

Valg af revisor:

Kent Hansen blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant:

Stig Pilely blev valgt

7. Eventuelt:
Ingen bemærkninger

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

Referent
Bente Pedersen

