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Tpi’s hovedgeneralforsamling den 24. april 2019 

 

 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

 

1.  Valg af dirigent 

2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år  

3.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår 

4. Indkomne forslag 

5. Budget og plan for det kommende år  

6.  Valg til bestyrelse og revision 

7. Eventuelt 

 

Hovedformand Michael Max Hansen bød velkommen til de fremmødte.     

 

Tarup-Paarup Idrætsforening har mistet et mangeårigt medlem. Æresmedlem Ernst Overby gik bort den 

9. januar 2019. Generalforsamlingen startede med at mindes Ernst Overby 

 

1.  Valg af dirigent 

Torben Lauridsen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.   

 

2. Beretning for det forløbne år 

Michael Max Hansen aflagde beretning for 2019. Beretningen kan læses på hjemmesiden www.tpi.dk,   

under hovedafdelingen. Herefter blev den fyldige beretning godkendt.   

 

3. Aflæggelse af regnskab  

Loppemarked Overskud på 33005 kr.      

Hovedafdelingen Overskud på 31230 kr.   

 

Bemærkninger: Udgiften til DR licens og Kabel-TV er meget høj især, hvis der ikke er nogen der 

bruger de ekstra kanaler. Det er korrekt, at udgiften virker høj. Der er allerede her i 2019 taget initiativ 

til at ændre kanal-pakken. Men vi skal følge med tiden og indenfor bl.a. sportskanaler sker der hele 

tiden ændringer og udvikling. Regnskaberne blev godkendt. 

 

4. Indkomne forslag  

Der er ikke indkommet nogen forslag. Under dette punkt blev der uddelt pokaler.  

 

TPI’s Ungdomspokal blev uddelt til Lærke Trip Kofoed fra gymnastikafdelingen  

 

Albanipokalen blev uddelt til Brian Busborg Madsen fra badmintonafdelingen 

 

Det var et par glade og meget overraskede pokalmodtagere 😊 

Motivationer samt billeder kan ses på hjemmesiden www.tpi.dk, under hovedafdelingen. 
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5. Budget og plan for det kommende år  

Kenneth fremlagde budget for hovedafdelingen for 2019 

Michael fremlagde de største hovedpunkter for planerne for det igangværende år.  

 

Der skal være fokus på: 

A. Omklædningsrum og hal 3: Vi afventer yderligere dialog med Odense Kommune. Steen skal have 

møde med kommunen den 6.5.19 i.f.t. økonomien. Vi håber stadig at få del i den særlige anlægspulje 

på 50 mill. og at den ikke bliver ramt af sparekniven. 

Vores fordel er, at vi selv har penge med og at investeringerne ikke kræver yderligere driftstilskud. 

B. Vi er i gang med at forhandle ny aftale med cafeteriet, den skal være på plads senest den 30.6.19 

C. Loppemarkedet den 28. april er aflyst/udskudt. Overskuddet er efterhånden blevet forringet meget 

og vi skulle helst kunne præstere et overskud på min. 50000 kr. i.f.t. det store frivillige arbejde der 

lægges i det. Der skal tænkes anderledes og nyt. Der var kommentarer både for og imod.   

* Det skal ikke aflyses i 2019, men kan afholdes i efteråret, der er ingen konfirmationer 

* Lave aktiviteter for børn 

* De varer vi får bliver dårligere og dårligere. Folk sælger deres egne ting.  

* Et arrangement der har været i mange år, god dag, godt sammenhold på tværs af afdelingerne 

* Der skal laves nye tiltag, hvis vi skal tjene penge på det 

Bemærkninger taget til efterretning.  

 

6. Valg til bestyrelse og revision 

 

Valg af hovedsekretær:   Bente Pedersen blev genvalgt 

Valg af hovedkasserer:  Kenneth Broe blev genvalgt 

Valg af bestyrelsessuppleant:  Jørgen Dreyer blev valgt  

 

Valg af revisor:    Mogens Guldmann blev genvalgt.  

Valg af revisorsuppleant:   Stig Pilely blev valgt 

 

7. Eventuelt: 

 

 

Generalforsamlingen sluttede med en tak til dirigenten Torben Lauridsen og et længe leve for TPI. 

 

 

 

Referent  

Bente Pedersen 

 


