
 

REFERAT 

GENERALFORSAMLING 

BINDSLEV-TVERSTED Idrætsforening 
 

 afholder ordinær generalforsamling 
mandag d. 14.-06.- 2021 kl. 19.00 

i Tannisbugthallens mødelokale i nordgavlen. 
 

Konstitueret formand Klaus Kold bød velkommen. 
 

Dagsorden i følge vedtægterne. 

1.   Valg af dirigent.  
-bestyrelsens emne Robert Lauritsen blev valgt, og konstaterede 
generalforsamlingen som lovlig, trods udsættelse pga corona. 

2.   Valg af to stemmetællere. 
 -Nicklas Houkjær og Maiken Gustavson valgt. 
3.   Formandens beretning. 

-formand Klaus Kold berettede, og det blev godkendt uden anmærkninger.  
 Beretningen er på hjemmesiden. 

4.   Afdelingsformændenes beretning. 
 -badminton, Chr. Engen berettede. Beretningen er på hjemmesiden. 
 -e-sport, Klaus Kold berettede.  

  nye lokaler på Bindslev Skole-et hold tilbage-ny formand Nicklas Houkjær. 
-fitness, Chr. Engen berettede. Beretningen kommer på hjemmesiden. 
-fodbold, Arne Hartmann berettede. Beretningen er på hjemmesiden. 
-havkajak, Anne-Dorthe Loven berettede. Beretningen er på hjemmesiden. 
-håndbold, Helle Lyngbak berettede. Beretningen kommer på hjemmesiden. 
-tennis, Jette Pedersen berettede. Beretningen er på hjemmesiden. 
Alle afdelingsformændenes beretninger blev uden anmærkninger godkendt. 

5.   Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. 
-Flemming Mejlvang uddelte årsrapporten til forsamlingen og gennemgik    
 hurtigt og kyndigt nøgletallene. Regnskabet blev godkendt uden 
 anmærkninger. 

6.   Indkomne forslag. 
-5 afdelinger i BTI – badminton, fitness, fodbold, havkajak og håndbold –  
 stillede forslag om, at man i løbet 2. halvdel af 2021 skulle ændre 
organisationen i BTI. 
 
-det blev livligt debatteret, og der blev vedtaget nedsættelse af en 
arbejdsgruppe, der skulle finde løsninger. Denne gruppe blev de fire fra den 
nuværende bestyrelse samt alle afdelingsformændene.  



 
7.   Valg af formand. Klaus Kold på valg – genopstiller ikke 
8.   Valg af bestyrelses medlemmer. 
       På valg Klaus Kold  genopstiller ikke 

-  -  John Madvig   villig til genvalg for 2 år 
- - Henning Jensen genopstiller ikke                       

      Nye emner til bestyrelsen??      
      Ikke på valg: Flemming Mejlvang 
9.   Valg af suppleant til bestyrelsen Anne-Dorthe Loven, villig til genvalg. 

 
-da der ikke kom nogen afklaring på besættelse af formandspost og 
 bestyrelsesposter, blev det på dirigentens foranledning vedtaget, at 
punkterne 7, 8 og 9 blev overdraget til en ekstraordinær generalforsamling til 
afvikling omkring 1. september 2021. Dagsorden vil kun være med disse tre 
punkter. Den siddende bestyrelse bliver siddende indtil da. 

 
10.  Valg af revisorer.  Preben Rytter valgt. 
11.  Valg af revisorsuppleant.   Robert Lauritsen valgt. 
12.  Eventuelt. 
 -Anne-Dorthe Loven mente, vi skulle danne en arbejdsgruppe nu, så vi kan 

 komme i gang med løsningen af det indkomne forslag. 
-Arne Hartmann og Mogens Sonne Hansen antydede, om man skulle vente 
 med dette arbejde til den nyvalgte bestyrelse er klar. 

 -Klaus Kold sagde, at den siddende bestyrelse ville indkalde 
 afdelingsformændene til møde næste uge (uge 25) så vi kan starte processen.  
 Det var der enighed om. 
-Flemming Mejlvang takkede Klaus Kold og Henning Jensen får tro tjeneste og 
 godt samarbejde. De fik gavekort til Restaurant Tannishus. 
 
Dirigenten Robert Lauritsen takker for debatten, og giver ordet til formand 
Klaus Kold for en sidste bemærkning før smørrebrød og drikkelse.  
Formanden takker for god ro og orden og velbekomme. 
 
Referenten takker for god disciplin i debatten vh John Madvig. 

 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 
d. 11.-06-2021. mail adr.: am-kold@mail.tele.dk 
 
Årsregnskabet fremlægges i komprimeret form. Ønskes regnskabet i sin helhed for alle 
afdelinger, kan det rekvireres inden generalforsamlingen ved fremsendelse af mail med 
anmodning til: am-kold@mail.tele.dk 
 
Af hensyn til corona situationen og det efterfølgende traktement, hvor bestyrelsen byder på the, 
kaffe, øl, vand og smørrebrød er tilmelding nødvendig. Tilmelding inden 14.06.2020 kl. 10.00 
 

Tilmelding på tlf eller SMS til Klaus Kold tlf 30 94 18 61 
 

          BTI´s bestyrelse. 


