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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.    
 

Valg af dirigent 
Gorm Max Guldmann blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt.   

 
Tarup-Paarup Idrætsforening har mistet et af vores æresmedlemmer Jørgen ”Post” 

Andersen, som generalforsamlingen starter med at mindes. Mindeord har været i Fyns 
Stiftstidende.  
 

2. Beretning for det forløbne år 
Michael Max Hansen aflagde beretning for 2021. Beretningen kan læses på hjemmesiden 

www.tpi.dk,  under hovedafdelingen. Beretning blev godkendt.   
 
3. Aflæggelse af regnskab 

Kenneth fremlægger sidste års regnskab 
Vores Viasat-programmer kan ikke skilles ad og vi skal også betale kortafgift til Viasat.  

De vil ikke levere signal til hallen hvis vi ikke har pakkerne.  
 
Hovedafdelingen : Underskud på kr. -16.893 kr. Der er bl.a mindre forpagtningsindtægt, 

da cafeteriet har været lukket i en længere periode p.g.a corona. Foreningen er ud fra 
omstændighederne ganske godt tilfreds med resultatet. Vi har en rigtig god og stabil 

økonomi bl.a. som buffer til et halbyggeri. Åbent hus blev holdt for penge fra El-fonden.   
 
Loppemarked: Der har ikke været nogen aktivitet/afholdt loppemarked, så der er ingen 

bevægelse i regnskabsåret. 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 Rasmus Bergholdt fra fodboldafdelingen  
 

Albanipokalen blev uddelt til Stig Pilely fra Old Boys afdelingen.   
 

Det var et par glade og meget overraskede pokalmodtagere       
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Motivationer samt billeder kan ses på hjemmesiden www.tpi.dk under hovedafdelingen. 

 
5. Budget og plan for det kommende år  

Kenneth fremlagde budget for hovedafdelingen for 2022 
Michael fremlagde de største hovedpunkter for planerne for det igangværende år. 

 
Planer om at genoptage loppemarkedet - det er ikke en del af vores planer fremover. Hal 
3 og omklædning, padel kommer forhåbentlig på plads i 2022. Der er ca 70 baner i 

Odense - vi vil dog lave vores baner som foreningssport. Medlemmer i TPI kan blive 
meldt ind. Det skal være et supplement til vores øvrige idrætter.  

 
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 genvalgt.  
Valg af revisorsuppleant:  Gorm Max Guldmann blev valgt 

 
7. Eventuelt: 

Lasse fra fodbold: Han fortæller om nogle projekter der kører andre steder med udvikling 
af aktiviteter på tværs af idrætter. Der skulle så ansættes folk der skulle lave aktiviteter 
på tværs af afdelingerne. DGI er indover og skal hjælpe med at dyrke 

foreningsfællesskabet. Hvordan får vi udviklet foreningen? Der er fx i Århus en 
foreningsudvikler. Det er nok den retning fremtiden går i. Det lyder interessant. Men vi 

har ikke drøftet det.  
Hvordan får vi flere medlemmer og flere aktiviteter. Lasse sender noget materiale og vi 
ser nærmere på det 

 
Kenneth: Har nogle afdelinger svært ved at skaffe frivillige? Badminton er selvforsynende 

p.g.a. Alexander.  
Tennis: På landsplan har sporten tabt de 30-40-årige der ikke træner mere 
Fodbold: Har fx ikke noget U17 på grund af afgang til efterskolerne   

 
Generalforsamlingen slutter med en tak til dirigenten og et længe leve for TPI. 
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