
Referat generalforsamling Thisted Taekwondo klub 09-03-2020 
 
1. Valg af ordstyrer: Kristian Nedergaard Jensen 
2. Generalforsamlingen er korrekt indkaldt. 
3. Referent: Tommy Søgaard Jensen 
4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

- Der er skrevet historie i Thisted Taekwondo klub, da der er kommet 7 nye 2. Dan’er 
samt 1 ny 3 Dan. Virkelig flot. 

- Stort tak til alle de frivillige instruktører og bestyrelse, for det store arbejde der er lagt 
i løbet af året. 

 
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det 
kommende år.  

- Regnskab godkendt. 
- Bestyrelsen har ikke lavet et nyt budget, og det er derfor ikke godkendt. Den nye 

bestyrelse har til opgave, at få lavet et budget for 2020. 
 
6. Fastsættelse af kontingent samt rykkergebyr. 

- Det er besluttet at hæve kontingentet med ca. 30 kr. pr. halvår, da forbundet har 
hævet deres kontingent, som er en del af kontingentet i Thisted Taekwondo Klub. 
Følgende nye beløb i KR/Halvår Voksen: 960,  Junior: 720 og Mon: 600 
 

7. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
- Der er ingen nye forslag. 

 
8. Valg af formand på ulige år. 

- Morten ønsker at stoppe som formand. Tommy Søgaard Jensen er valgt som ny 
formand for 1 år. 

 
9. Valg på lige år 

- Egon Christensen er valgt som ny kasserer. 
 
10. Valg af to bestyrelsessuppleanter. 

- Der blev valgt 2 nye suppleanter, Thomas Skadholm og Lisbeth Hoxer. 
 
11. Valg af revisorer og revisorsuppleant. 

- Der blev valgt at vi fortsætte med ekstern revisor. 
 
12. Eventuelt. 

- Der mangler nye dragter. John Christensen kigger på beholdningen og bestiller nye 
dragter. 

- Der mangler adgang via Sundo’s nemId. Tommy tager en snak med tidligere kasser 
for, at på det på plads. 

- Lisbeth Hoxer laver formular til underskrift af forældrene, så vi får mulighed for, at 
publicere billeder af eleverne på bl.a. facebook. 



- Lotte Christensen laver Facebook opslag for at få elevernes forældre til at medbringe 
et billede af deres barn, samt notere far og mors telefonnummer på bagsiden af 
billedet, så de kan kontaktes i tilfælde af uheld mm. 

- Der er udfordringer med rengøring af klubbens lokaler. Bestyrelsen tager det med på 
næste møde. 

- Der efterspørges flere arrangementer for mon og junior elever. Der opfordres til at 
forældrene tager initiativ, så er der god mulighed for, at en instruktør og/eller et 
bestyrelsesmedlem vil hjælpe til. 

 


