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Tpi’s hovedgeneralforsamling den 29. juni 2021
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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 fremmødte.
Valg af dirigent
Gorm Max Guldmann blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.
Tarup-Paarup Idrætsforening har gennem det sidste år mistet 3 æresmedlemmer.
Anne-Lise Overby gik bort den 18. juli 2020
Rasmus Kjeldsen Jensen gik bort den 20. august 2020
Ingeborg Jensen gik bort den 16. februar 2021
Generalforsamlingen startede med at mindes de 3 æresmedlemmer
2. Beretning for det forløbne år
Michael Max Hansen aflagde beretning for 2020. Beretningen kan læses på hjemmesiden
www.tpi.dk, under hovedafdelingen. Herefter blev den fyldige beretning godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab
Loppemarked: Årets resultat blev et rundt 0 kr. Der har ikke været afholdt ordinært
Loppemarked p.g.a. Corona.
Hovedafdelingen: Underskud på kr. -9.313 kr. Der er bl.a mindre forpagtningsindtægt,
da cafeteriet har været lukket i en længere periode ligeledes p.g.a corona. Foreningen er
ud fra omstændighederne ganske godt tilfreds med resultatet.
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 Kirstine Hindse fra badmintonafdelingen
Albanipokalen blev uddelt til Claus Poulsen fra Fodboldafdelingen. Claus bidrog med et
lille indlæg om pigefodbold i TPI.
Det var et par glade og meget overraskede pokalmodtagere
Motivationer samt billeder kan ses på hjemmesiden www.tpi.dk under hovedafdelingen.

Paarup den 14. juli 2021
5. Budget og plan for det kommende år
Kenneth fremlagde budget for hovedafdelingen for 2021
Michael fremlagde de største hovedpunkter for planerne for det igangværende år.
Foreningsdag:
For at samle foreningen og vise lokalområdet, hvad alle afdelingerne har at tilbyde,
arrangere vi en foreningsdag/åbent hus lørdag den 28.8.21 kl 10-13
Loppemarked:
I samarbejde med Tarup Centret forventer vi at holde loppemarked i TC søndag den
5.9.21. Der bliver aktiviteter både ude og inde.
Hal 3 og omklædningsrum
Der skal endnu engang være fokus på at få midler til hal 3 og omklædningsrum:
Vi mener stadig at vi har et fantastisk projekt og eftersom vi fortsat vokser i medlemstal
på trods af corona nedlukning er udvidelserne hårdt tiltrængt. Vores fordel er stadig, at
vi selv har penge med og at investeringerne ikke kræver yderligere driftstilskud.
Der er tiltag i gang om at lave små film om hver afdeling
Padel – ny sport i Tennis
Christoffer Rasch er en stor ildsjæl, der stadig hænger i for at få Padel til TPI. Der er
bestilt 2 baner. Der har dog været flere udfordringer, bl.a. skulle arealet ændres fra vej
til matrikel og da det så var klaret, kom der udfordringer med afledning af overflade
vand og støj.
Parkeringsforhold
Den tidligere omtalte rampe, kan sandsynligvis ikke etableres, det kræver asfaltering og
kloakering. Det vil blive meget dyrt.
6. Valg til bestyrelse og revision
Valg af hovedkasserer:
Valg af hovedsekretær:
Valg af bestyrelsessuppleant:

Kenneth Broe blev genvalgt
Bente Pedersen blev genvalgt
Jørgen Dreyer blev valgt

Valg af revisor:
Valg af revisorsuppleant:

Mogens Guldmann genvalgt.
Gorm Max Guldmann blev valgt

7. Eventuelt:
Ingen bemærkninger
Generalforsamlingen sluttede med en tak til dirigenten Gorm Guldmann og et længe leve
for TPI.

Referent
Bente Pedersen

