Referat af generalforsamling i Tvingstrup Kultur og Idrætsforening tirsdag den 29. juni 2021 kl.
19.30
Bestyrelsesmedlemmer til stede: Brian Thomsen, Maia Sejersen, Svend Aage Frandsen, Frank
Sørensen, Kim Bo Christensen, Trine Nedergaard Pedersen
1. Valg af dirigent
a. Torben Engholm
2. Valg af referent
a. Maia Sejersen
3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
a. Formand Brian Mejer Thomsen fortalte, at foreningens aktiviteter lige som alt andet
har været tvunget i dvale på grund af Covid-19. Til gengæld glædede han sig over, at
vi stadig har en stor bunke gode forslag og idéer fra borgerne, og at TKIF stadig står
til rådighed, hvis bysbørn skulle ønske at afholde et eller flere arrangementer i byen.
TKIF kan bistå gode initiativer både praktisk og økonomisk, hvis man tager fat i os.
TKIF deltaget i en række SAMBY-møder (vidensdelingsmøder med Horsens
Kommunes øvrige småbyer), hvor vi har lært en del af andre foreningers erfaringer.
Formandsberetningen blev godkendt
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og næste års budget
a. Kasserer Daniel Frandsen fremlagde seneste regnskaber for 19/20 og 20/21 og et
budget for det kommende år. Regnskabet for perioden 1/3-20-28/2-21 viste et
overskud på 17.950 kr. Året før var resultatet et underskud på -13.809 kr.
Bestyrelsen bemærkede, at når der ikke var udgifter til rengøring af klubhuset i
20/21 var det fordi det blev sponseret af Horsens Polering v/Kim Christensen.
Torben Engholm bemærkede at det var flot, at TKIF havde givet 10.000 kroner til
Hovedgård Hallen.
Regnskab og næste års budget blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent
a. Det blev vedtaget at opkræve 20 kroner pr. husstand. Der er tale om et symbolsk
minimumsbeløb, og større bidrag modtages naturligvis med tak. Beløbet vil blive
opkrævet ved husstandsindsamling, på Facebook og via opslag i byen. For at kunne
registrere medlemmer og modtage tilskud, så skal vi kunne dokumentere at vi har
medlemmer. Prisen er lav, for at alle kan være med, og for at vi kan registrere, hvem
der har betalt.
6. Behandling af indkomne forslag
a. Der var ikke kommet forslag ind.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

a. På valg var Kim Christensen og Frank Sørensen, som begge blev genvalgt. Signe
Lysholt Ulstrup blev valgt ind som suppleant.
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
a. Torben Engholm blev valgt som revisor.
9. Eventuelt
a. Under eventuelt blev det foreslået, at vi ser på mulighederne for at male eller
genopfriske maleriet under tunnelen, som fremstår gammelt og grimt.
b. Der blev talt om mulighederne for at anskaffe et nyt eller reparere det gamle skur
ved petanque banen. Torben Engholm og Bo Larsen lovede at se på det og vende
tilbage til TKIF, hvis noget skulle købes ind eller det ikke kunne fikses.
c. Forslag om at anskaffe et kunstværk – fx en skulptur til pladsen overfor Røde Korsbutikken.
d. Ønske om nyt borde-bænk sæt til hjørnet ved tunnelen.
e. Forslag om at indkøbe nye møbler og mere tidssvarende inventar til klubhuset
f. Forslag om indkøb af ny projektor eller fladskærm i Klubhuset
g. Forslag om at opsige wifi-abonnement og anskaffe et, der virker.
h. Bestyrelsen blev anmodet om at tage kontakt til Banedanmark, da hegnet langs med
banen efterhånden kun består af stolper – og intet hegn imellem.
i. Forslag om at afholde en ”Ryd- op og fiks ting-grill & pølser dag”, hvor byen mødes til
øl og pølser og herefter inddeles i hold, der samler affald, reparerer/maler ting, der
trænger - evt. fælles med forsamlingshuset.
Tak til alle, som mødte op.

