
Referat	  af	  generalforsamling	  i	  TST	  Fodbold	  14.	  marts	  2018	  
	  

1. Valg	  af	  dirigent	  og	  referent:	  
Bestyrelsen	  foreslog	  Kristian	  Wind	  som	  dirigent.	  Kristian	  blev	  valgt	  uden	  
modkandidater.	  	  
	  
Bestyrelsen	  foreslog	  Kim	  Samuelsen	  som	  referent.	  Kim	  blev	  valgt	  uden	  modkandidater.	  	  
	  
Dirigenten	  konstaterede,	  at	  generalforsamlingen	  var	  lovligt	  indvarslet	  i	  SPOT	  og	  på	  
foreningens	  hjemmeside	  (og	  på	  Facebook).	  
	  

2. Bestyrelsens	  beretning	  for	  det	  forløbne	  år:	  
Formand,	  Henrik	  Horup	  Andersen,	  aflagde	  beretning	  på	  bestyrelsens	  vegne.	  
Beretningen	  findes	  på	  hjemmesiden	  sammen	  med	  dette	  referat.	  	  
	  

3. Fremlæggelse	  af	  det	  afsluttede	  årsregnskab	  til	  godkendelse:	  
Brian	  Skaarup	  gennemgik	  regnskabet.	  Regnskabet	  findes	  på	  hjemmesiden	  sammen	  
med	  dette	  referat.	  Der	  var	  en	  enkelt	  bemærkning	  til	  regnskabet,	  hvor	  Brian	  forklarede,	  
at	  kursusudgifter	  (træneruddannelse)	  er	  bogført	  under	  befordring.	  Regnskabet	  blev	  
godkendt.	  	  
	  

4. Fremlæggelse	  af	  budgettet	  for	  indeværende	  år	  til	  orientering:	  
Brian	  Skaarup	  gennemgik	  budgettet.	  Ingen	  bemærkninger.	  	  
	  

5. Behandling	  af	  indkomne	  forslag:	  
Ingen	  indkomne	  forslag.	  	  
	  

6. Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer:	  
På	  valg:	  	  
Mads	  Rieper	  (som	  kom	  i	  bestyrelsen	  i	  2017	  via	  det	  mandat	  bestyrelsen	  fik	  på	  
generalforsamlingen	  i	  2017)	  
Kristian	  Wind	  (valgt	  i	  2016)	  
Sebastian	  Askøe	  (valgt	  i	  2016)	  
Brian	  Skaarup	  (valgt	  i	  2016)	  
	  
Ikke	  på	  valg:	  
Kim	  Samuelsen	  (valgt	  i	  2017)	  
Henrik	  Horup	  Andersen	  (valgt	  i	  2017)	  
	  
Fratrædelse:	  
Jesper	  Kjær	  Cramer,	  der	  blev	  valgt	  for	  en	  2-‐årig	  periode	  i	  2017,	  havde	  meddelt,	  at	  han	  
ønskede	  at	  fratræde	  sin	  post	  i	  bestyrelsen,	  idet	  bestyrelsesarbejdet	  ikke	  længere	  var	  
foreneligt	  med	  hans	  job.	  
	  
Ny	  kandidat:	  
Tina	  Birch	  
	  



Mads	  Rieper,	  Kristian	  Wind,	  Sebastian	  Askøe,	  Brian	  Skaarup	  og	  Tina	  Birch	  blev	  valgt	  til	  
bestyrelsen.	  	  
	  
Bestyrelsen	  består	  således	  af	  7	  medlemmer:	  	  Mads	  Rieper,	  Kristian	  Wind,	  Sebastian	  
Askøe,	  Brian	  Skaarup,	  Kim	  Samuelsen,	  Tina	  Birch	  og	  Henrik	  Horup	  Andersen.	  	  
	  
Suppleanter:	  
Der	  var	  ingen	  kandidater	  til	  suppleantposten,	  men	  bestyrelsen	  fik	  af	  
generalforsamlingen	  bevilget	  mandat	  til	  at	  finde	  op	  til	  2	  suppleanter.	  	  
	  

7. Valg	  af	  et	  bestyrelsesmedlem	  som	  afdelingens	  faste	  medlem	  af	  TST’s	  
hovedbestyrelse:	  
Henrik	  Horup	  Andersen	  blev	  valgt	  uden	  modkandidater.	  	  
	  

8. Eventuelt	  
Følgende	  emner	  blev	  drøftet:	  	  
Bookning	  af	  kunstgræsbanen;	  kan	  det	  ligge	  på	  vores	  hjemmeside?	  	  
U10	  drenge	  har	  fået	  flere	  spillere	  og	  er	  oppe	  på	  ca.	  30	  stk.	  Der	  er	  behov	  for	  hjælp.	  
Bestyrelsen	  kontakter	  træneren.	  	  
Der	  blev	  rejst	  ønske	  om	  trænerkurser	  og	  en	  trænerdag.	  	  
U6,	  U9	  og	  U15	  ønsker	  at	  træne	  om	  onsdagen	  og	  lørdagen	  på	  græs,	  hvilket	  hjælper	  på	  
vores	  pladsudfordringer	  på	  græsbanerne.	  	  

	  


