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Tpi’s hovedgeneralforsamling den 25. juni 2020 

 

 
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.     

 

Inden generalforsamlingen startede, blev der overrakt en check fra Løvbjerg på 25.000 kr. 

Beløbet er uddelt af De frie købmænds fond og er tildelt Hovedafdelingen i TPI. 

 

1.  Valg af dirigent 

Gorm Max Guldmann 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, men især bemærkes at ingen af foreningens afdelinger har søgt hjælpepakker i 

forbindelse med Corona.  Herefter blev den fyldige beretning godkendt.   

 

3. Aflæggelse af regnskab  

Loppemarked Overskud på 4.000 kr.     Der har ikke været afholdt ordinært loppemarked p.g.a. 

Corona 

Hovedafdelingen Overskud på 28963 kr.   

 

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 Cecilie Kjærsgaard fra håndboldafdelingen  

 

Albanipokalen blev uddelt til Asger Egelund fra E-Sport 

 

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 2020 

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

 

Hal 3 og omklædningsrum 

Der skal endnu engang være fokus på at få midler til hal 3 og omklædningsrum:  

Der arbejdes hele tiden på at gøre Odense Kommune og især By- og Kulturudvalget opmærksomme på 

vores projekt. Som det seneste har hele udvalget modtaget materialet om projektet. Det næste tiltag 

bliver at invitere udvalget på besøg i TPI, så de også ved selvsyn kan se vores forening.  

 

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

driftstilskud.  

 

Padel – ny sport i Tennis 

Tennisafd. Er i gang med at skaffe midler til at etablere 2 padel-baner på stenmelsbanen ved det 

bestående tennisanlæg. Det vil koste ca. 1 mill. kr. og der søges fonde. Denne sportsgren er meget 

populær og i stor fremgang.  

 

Parkeringsforhold 

Der skal endnu engang fokus på flere p-pladser og hovedafd. er i gang med drøftelserne også med 

selvstyret 

 

6. Valg til bestyrelse og revision 

 

Valg af hovedformand:   Michael Max Hansen blev genvalgt 

Valg af bestyrelsessuppleant:  Jørgen Dreyer blev valgt  

 

Valg af revisor:    Torben Valentin Jørgensen fra fodbold blev valgt.  

Valg af revisorsuppleant:   Annie Østergaard fra gymnastik blev valgt 

 

7. Eventuelt: 

Til orientering: Der er kommet nye formænd i både fodboldafdelingen og håndboldafdelingen 

Motionsafdelingen skal finde en ny formand ved en ekstraordinær generalforsamling efter 

sommerferien.  

 

Generalforsamlingen sluttede med en tak til dirigenten Gorm Guldmann og et længe leve for TPI. 

 

 

 

Referent  

Bente Pedersen 

 


