
 

 

  
Tune IF Badminton

 

 

Tune IF Badminton  

Formand: Rene Larsen 

E-mail: rene.larsen@tunenet.dk - www.tunebadminton.dk 

Badminton Generalforsamling d. 4. april 2022 

(20  fremmødte inkl.  5 fra bestyrelsen) 

 

Valg af dirigent 

Viggo Poulsen blev valgt, og det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

Valg af stemmetællere 

Jan S. Møller og Lillian E. Larsen blev valgt 

 

Formandens beretning (René Larsen) 

Kan ses på badmintons hjemmeside 

 

Kommentarer til beretningen: Ingen 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

Regnskab 

Kasserer, Lis Hansen, gennemgik regnskabet, som godkendes på hovedgeneralforsamlingen, som en del af 

det samlede regnskab for Tune IF og er derfor alene til orientering. 

Resultat blev et overskud på tkr. 99 mod budgetteret underskud tkr. 7. 

Egenkapital udgør tkr. 478. 

 

Budget 2022 blev gennemgået 

Der var ingen kommentarer. 

 

Lis fortalte, at medlemmerne havde holdt fast/bakket op om badmintonafdelingen, selvom de ikke havde 

kunnet spille pga. Covid-19. 

 

Indkomne forslag 

Ingen 

 

Beslutning om antal medlemmer i afdelingsbestyrelsen 

Der er pt 7 medlemmer i bestyrelsen, hvilket man ønsker at fortsætte med. 

Godkendt  

 

Valg 

Med undtagelse af formanden, var alle på valg. 

Henriette Christoffersen ønskede ikke genvalg. 

Øvrige medlemmer inkl. kassereren er villige til genvalg. 

 

Bestyrelsen blev herefter: 

Formand: René Larsen, ikke på valg 

Kasserer:  Lis Hansen, genvalgt 

Bestyrelsesmedlemmer: 

                   Henrik Bjerre, genvalgt 

                   Jill Olsen, genvalgt 

                   Anita Pedersen, genvalgt 



                   Thomas Sørensen Lund, genvalgt 

                   ”en ubesat bestyrelsespost” 

Medlem og suppleant til Hovedbestyrelsen: 

                   René Larsen, ikke på valg 

                   Lis Hansen, genvalgt 

Suppleant til bestyrelsen: 

                   Flemming Mathiesen, 1. suppleant, genvalgt 

                   Elin Olsen, 2. suppleant, genvalgt 

Revisor:     Viggo Poulsen, revisor, genvalgt 

                   Finn Fejrskov, revisorsuppleant, genvalgt 

 

René:  Selvom bestyrelsen har arbejdet på at få genbesat den ledige bestyrelsespost med ansvar for 

ungdomsafdelingen, er det endnu ikke lykkedes. Tina D. og Christian er pt på, men de ønsker ikke at 

indtræde i bestyrelsen. Vi prøver igen på, at kontakte forældrene til ungdomsspillerne! 

 

Eventuelt 

 

René:   Næste år har jeg været formand i 10 år  

Viggo:  Ældrebadminton +60år – her er der flere spillere over 80 år end i mellem de 60 - 70 årige 

 

Da der ikke var flere, som ønskede ordet under eventuelt, erklærede dirigenten generalforsamlingen som 

afsluttet. 

 
Referent: Anni Poulsen 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------                  ---------------------------------------------------------- 

Viggo Poulsen, dirigent                                              Anni Poulsen, referent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


