
Referat fra Tingsted BK Generalforsamling d. 16/3 18:30 

1. Valg af dirigent, valg af stemmetæller, valg af referent: 

 

Dirigent: Martin Hemmingsen 

Stemmetæller: Tim R Larsen og Benny U Nielsen 

Referent: Andreas Stabell 

 

2. Formands beretning: 

Tingsted Boldklub kom godt igennem corona tiden 

Tingsted Boldklub fastholder stadig en god del af sinde medlemmer, selvom mange er unge 

og tager afsted til KBH etc, så ligger tallet stadig omkring de 200 medlemmer. 

Der ledes stadig med lys og lygte efter den rette til at starte Poder op, materialer og lign er 

klar, mangler den rette person til at få sat det i gang. 

Grundet fokus på poder er, at man er bange for ”fødekæden” stopper og der vil være et for 

stort hul imellem årgangene. 

Det blev ikke til en ny bane i denne omgang, men banepengene blev brugt på at forbedre og 

give lidt mere plads på træningsbanerne. 

Der var snak om der skulle laves en 5-7 års plan for den næste tid for Tingsted Boldklub. 

 

3. Gennemgang af regnskabet: 

Kassere var syg, grundet Corona. 

Regnskabet var blevet tilsendt, og blev derfor gennemgået af Formanden Tommy Henriksen 

Alt i alt så regnskabet fornuftigt ud og der var overskud.  

 

4. Indkomne forslag: 

Der var ikke blevet tilsendt nogen forslag til Formanden. 

 

5. Valg af bestyrelse:  

Tommy Henriksen - var på valg, ønsker genvalg 

Martin Hemmingsen - var på valg, ønsker ikke at genopstille 

Andreas Stabell - Ikke på valg 

Heino Kristoffersen - Ikke på valg 

Benny Ellekjær – Ikke på valg 

 

Tommy Henriksen blev genvalgt som formand. 

Martin Hemmingsen valgte ikke at forsætte og blev udskiftet. 

 

Ny i bestyrelsen blev Benny U Nielsen. 

 

6. Valg af suppleanter og revisor 

Suppleant Kasper Stilund – På valg, ønsker genvalg 

Suppleant Dan Nielsen – Ikke på valg 

Revisor Michael Nielsen – Ønsker at fortsætte 

 

Kasper Stilund og Michael Nielsen forsætter i deres roller. 

 

 



7. Eventuelt: 

Der var snak om tøj til spillerene, ved måske egenbetaling. Når spillerne har været her et 

stykke tid. 

Venneforening og Klubben snakker om at have 1 – 2 møder om året til koordineringer og 

lign. 

Snak om sommerfest for medlemmer efter corona’en. 

Snak om at få træningstider ud foran bygningen, så folk kan blive informeret når folk er på 

anlægget. 

Snak om træningstider skal ligges op på Facebook. 


