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Ad 1. Valg af dirigent og referent
Formanden bød velkommen og kom med enkelte praktiske bemærkninger om lokaliteten mv.
Bestyrelsen foreslog Johnny Caspersen som dirigent. Johnny blev valgt.
Gert Høj blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. til vedtægternes § 6, stk. 2,
hvorefter generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skete den 2. oktober
2019.
Ad 2. Formandens beretning - Kristian Evan Wilkenloh

1

2

Formandens beretning blev godkendt.
Ad 3. Afdelingernes beretninger

Badminton – Jan K. Olsen
TSI-året 2018/19 har budt på få ændringer i badmintonafdelingen.
•

•

•

Det er lykkedes den langtidsskadede formand at styre afdelingen nogenlunde sikkert igennem året,
og i det forløbne år lykkedes det endeligt at få arrangeret en juleafslutning … eller, det blev så til en
nytårskur d. 9. januar. Måske er det derfor der nu er lagt op til et formandsskifte, med Line Høffner.
Jeg håber at generalforsamlingen vil give Line opbakning.
Der er fortsat omkring 100 registrerede medlemmer med interesse for badminton. Det har så fortsat
givet lidt udfordringer med spilletid, idet antal baner jo var uændret i første halvdel af 2019. Det var
nemlig i januar 2019 der, for første gang i min formandstid, skulle ansøges om nye banetider for
perioden aug. 2019 til juni 2021. Med mit kendskab til Københavns Kommunes andre ”systemer” til
borger-håndtering, var det derfor var det med stor forventning jeg gik ind til opgaven. Jeg måtte på
kursus, for at håndtere ansøgningen, og det var en god investering. I løbet af maj måned, fik vi
nemlig den gode nyhed om uændrede banetider hver onsdag i Ryparkhallen kl. 17-19.
Samme Ryparkhal har givet lidt udfordringer, idet det efterhånden er sivet ud til områdets
”hjemløse” unge, at der ikke længere er prioriteret en hal-inspektør i Ryparkhallen, så de unge har
hærget hallen til gene for spillet. Fra dagspressen hører jeg at der er en halinspektør på vej tilbage til
Ryparkhallen, så der er håb forude. Dette er nok også årsagen til at der igen rumler rygter om et
gebyr for at spille i hallen, men det ved jeg ikke mere om på nuværende tidspunkt.
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•
•

•

Veteran-herre-holdet, som var vores eneste tilmeldte hold i 2018/19, formåede at opnå en 7. plads i
1. division, tak til spillerne og holdleder Erik Tarp.
I løbet af forsommeren 2019 er det lykkedes den nye formands-aspirant at samle opbakning til to
seniorhold, der så til gengæld har betydet at det allerede nu sagnomspundne veteran-herre-hold er
lukket (de fire veteraner er så nedgraderet til seniorer, mon ikke de klarer den). Stor tak til veteranspillerne gennem årene.
Der er ikke deltaget i eksterne turneringer i året 2018/19.

Det var året 2017.

Bordtennis - Simon
Bordtennissen startede sæsonen med et åbningsstævne, hvor man også fik præmier.
Vi spiller i fast turnering – to TSI hold – 1 og 2 samt 2 hold fra Skatteankestyrelsen
TSI 1 spiller i 2. division i år og er gode.
Skattestyrelsen spillede i 2. division og blev nummer sidst – skiftede navn og spiller stadig i 2. division.
TSI 1 rykkede op i 2. division.
Klubmesterskabet blev vundet af Thomas. Det går rigtigt godt med holdene i divisionerne, hvor de sene
baner er booket – Vi spiller i Hillerødgade om onsdagen under svømmehallen.

Årsberetning – Fodboldafdelingen – 2019 – Gert Høj
Også Fodboldsæsonen 2019 har været en udmærket sæson, dog med visse udfordringer som jeg vender
tilbage til – og hvor jeg var en af dem.
Vi har en fast spillertrup på ca. 17 spillere herunder en hel del pensionister fra alle skattecentre Sluseholmen, Høje Tåstrup, Roskilde, Fredensborg og Koncerncentret. Og et par nye spillere har meldt sig på
banen til kommende sæson. Vi spiller syvmandsfodbold.
Vi stillede op i Superveteran rækken igen i år, hvor der kun var 6 hold tilmeldt. For at få noget motion, skulle
vi så spille hele 3 kampe mod hinanden. Så vi har skulle spille 15 kampe i år.
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Igen i år var vi enige om at give hinanden håndtryk på at vi ville være stabile og prioritere fodbolden – og så
fik vi lavet et godt planlægningssystem til kampene, så alle spillere fik bedre overblik og ikke mindst
holdlederen.
Der har været et godt sammenhold for at stille hold – og i år, hvor vi har til de 15 kampe vi skulle spille – kun
måtte aflyse 1 kamp på grund af at vi ikke var spillere nok – flot og tak til spillerne.
Vi spiller jo på kløvermarken og i Valby. Og der er to spillere – Rene og Kim, der har spillet alle vores 15
kampe. Med hensyn til topscorer er det straks værre at få fastlagt – specielt, når vores målscorer er på 9129. For jer der ikke har så meget forstand på fodbold betyder det at vi ikke har scoret så mange mål – og
Michael blev topscorer (med 1 mål). Det vil også sige, at vi har ikke vundet så mange kampe – jo vi havde to
kampe, hvor modstanderne ikke mødte op, så her vandt vi 3-0 uden at få sved på panden.
Men vi har spillet i tørvejr i alle kampene på nær en kamp – men vi har også haft flot vejr i år, relativt få
skader, hvilket også har gjort at vi til mange af kampene har kunnet stille med 9 eller 10 mand på vores 7
mands hold. Flot fremmøde. OG så har der altid være god social hygge efter kampene over en god
fyraftensøl og det er helt klart med til at holde sammen på holdet.
Afslutningssammenkomst fredag den 18. oktober
Det gode sammenhold på holdet gav sig også udtryk på vores sæsonafslutningssammenkomst, som vi holdt i
Roskilde på Bryggergården fredag den 18. oktober, hvor der var stor opbakning og vi var 13 til bords.
Der var lidt afstemning om det skulle være i København eller Roskilde, men Roskilde vandt og vi holdt vores
sammenkomst ude i byen, og det var på et særdeles godt sted som er ”verdenskendt” for deres gode stegt
flæsk og persillesovs og så selvfølgelig koldt øl til. Det var en minderig aften i gode spilleres lag.
Indendørs fodbold – her fortalt af Morten Andersen, der er holdleder
Indendørsfodbold er i 2019 fortsat hver anden fredag i Svanemølle-hallen. Vi kalder os nu for
Strategiklubben, fordi kollegaerne så har mere respekt for vores mødeindkaldelse fredag eftermiddag 😊

5

Tilsyneladende er der stor interesse for Skatteforvaltningens strategiarbejde, for fremmødet er fint med 1015 arbejdsomme, unge mennesker på vores workshops. Oftest har vi delt os i to grupper, som med en vis
aldersbetinget træghed har måtte strides på alle niveauer – taktik, teknik og operationalisering - for at finde
en vinder-strategi.
… Strategiarbejdet har selvfølgelig også en taber. I få andre fora kan man se vokse mænd græde.

Der er altid mulighed for, at andre TSI-medlemmer tilslutter sig strategiarbejdet ved henvendelse til Morten
Andersen (morten.2.andersen@ufst.dk). Der varer – som med så meget andet i Skatteforvaltningen – nok en
rum tid, før strategien er implementeringsparat.
-------------------------------------------------------------------------------Vi har også talt om næste sæson for vores superveteranhold – og allerede sidst år var jeg meget i tvivl om jeg
kunne spille og knæene kunne holde, men jeg tog en sæson til, da det var svært at undvære fodbolden og de
gode kollegaer. MEN nu tør jeg ikke mere – og selvom vi har et fantastisk sammenhold og hygger os omkring
kampene, så har vi det efterhånden også fået det sværere ved at tabe alle de kampe vi spiller og tabe dem
stort.
Så efter 10 år som holdleder er jeg desværre nødt til at trække mig som holdleder for vores udendørs
superveteranhold – og på vores afslutningsarrangement – uden at drikke nogen fulde – meldte der sig en ny
holdleder på banen – nemlig Niels Hansen fra Høje Tåstrup – giv Niels en hånd – og så rykker vi yderligere op
i Masterrækken til næste år – og det sammen med opbakning fra flere af spillerne fra holdet til at hjælpe til –
fortsætter vi til næste år igen. Helt utroligt flot – det er jeg utrolig glad for.
Det har være fantastiske 10 år for mig som holdleder med mange mange gode timer sammen til alle spillerne
med et fantastisk sammenhold og med mange oplevelser herunder også til Malta og Frankrig, som vi heller
aldrig glemmer.
Det vil jeg gerne sig mange mange tak for – og jeg vil nok ikke kunne holde mig helt væk fra sådan en flok
rigtig gode og betænksomme kollegaer og gode venner. Så jeg vil nok dukke lidt op ind imellem og heppe og
tage en kamp med ind imellem.
Et eksempel på den store betænksomhed, som er på dette hold var at sende en buket blomster hjem til min
samlever med teksten: ”Kære Hanne. Hermed returneres Gert i nogenlunde funktionsdygtig stand efter
udlån til os de sidste 10 år med et ”Mange tak for lån”. Undskyld det tog så lang tid, men vi pressede.
Krammere fra Superveteranerne.
Ja så kan man da ikke blive mere rørt – Endnu en gang tak til holdet og tak til Kristian, der også har godkendt,
at i nu til næste år spiller i den fineste række – Masters!

Golf - Lotte Søndergaard
Golf-sæsonen 2019 bød igen på fint golf-vejr, med mulighed for mange gode runder.
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Det var mit første år som formand for golfafdelingen, og det klarede jeg igennem uden de helt store
revolutionerende forandringer.
Parturnering
Årets gennemgående parturnering blev gennemført med deltagelse af 9 par fordelt på to puljer.
Finalen blev spillet i forbindelse med klubmesterskabet i et opgør mellem vinderne af hver af de to puljer,
som begge gik videre efter at have vundet alle deres puljekampe.
De to finalehold var 1P Mads Fallesen og John Gantfeldt og Dogleg-drengene Sebastian Hansen Jensen og
Mogens Bils.
John manglede dog sin makker og måtte stille op til finalen alene mod Sebastian og Mogens, men gav dem
kamp til stregen indtil det sidste hul.
Vinder af parturneringen 2019 blev dog Dogleg-drengene Sebastian og Mogens.
Klubmesterskaber
Klubmesterskaberne blev afholdt lørdag den 14. september i Brøndby Golfklub i virkelig fint vejr på en bane
der bød på en del vand på hullerne. Vi startede dagen med fælles morgenmad som var inkl. i prisen.
I det individuelle klubmesterskab blev resultaterne:
1. pladsen: Morten Jensen
2. pladsen: Lotte Søndergaard
3. pladsen: René Lorentzen
Præmier for ”Tættest pinden” på de 5 par-3 huller gik til:
John Gantfeldt, Maj-Britt Björk og 2 gange Morten Jensen.
Og det sidste par-3-hul var der ingen der kunne ramme i første slag.
Præmier for ”Længste drive” for herrer gik til Finn Hansen og for damer gik til Maj-Britt Björk.
Der var klappepræmier og en ekstra lotteri præmie, som Malene havde sørget for.
Det var virkelig en hyggelig dag ☺ i det bedste selskab.
Politigolf
Vi deltog traditionen tro igen i Politiets Nordsjælland Open - i år med 9 spillere fra TSi.
Matchen blev spillet tirsdag den 17. september på Hornbæk golfbane. Det lykkedes os desværre heller ikke i
år at markere os på vinderskamlerne, men vi planlægger at vende tilbage igen til næste år.
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Fiskeri – Inge Kongshavn
Jeg kan – som ny formand (nogle har udtryk, at det hedder havfruen/ mener selv jeg er blevet en havgasse,
så….. men, nu til det alvorlige.)
Indledningsvis vil jeg rigtig gerne give Bjarne Karlsen en rigtig stor tak for hans hjælp med regnskaberne i
”fiskeministeriet” tak for start hjælp og – hold da kæft hvor jeg savner dig – til det økonomiske.
Få lige ordnet de knæ, kære ven.
Jeg har klaret det indtil videre, men mangler en god kammerat
Vi har været på havet 4 gange indtil nu, men ikke helt uden problemer så…………………………………
Derfor en lille historisk opfølgning på mine første måneder i ”havets” ånd.
Der har, efter overtagelsen af ”ministeriet efter Preben”, været nogle udfordringer som jeg ikke lige have set
komme, og som jeg har forsøgt/prøvet at rette op på – fremadrettet.
I kan godt grine, men det er sgu ikke sjovt, at når vi slækker linen og sejler ud, at jeg ikke lige har tjek på
mandtal af personer, så – den første dummi er min skyld.
Vi var kommet langt ud, så desværre, vedkommende, helt ny person i foreningen, skrev, at han så (enden af
skuden – ikke min) men der var for langt til land, så vi sejlede videre, der er således ikke nogen retur knap,
ifølge skipper, hvis der er for langt hjem.
Som ny formand inde/havgasse, er der selvfølgelige problemer, men hvis man tro, man kan komme fra
Amager på ½ time, inden kl. 8.00, til Vedbæk, så tror man fejl, så sorry….
Så ikke lige nok med det, så gentog situationen sig med tur nr.3, igen troede jeg, at jeg havde tjek på
mandskabet, meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, denne gang var vi ikke kommet så langt ud, og ydermere
manglede vi noget ” til ganen”, så skipper vendte båden og vedkommende blev hentet og så var vi alle
glade, idet at vedkommende skyldte en flaske ”hostesaft” og vi sad en del ,som havde meget ondt i halsen ,
så båden blev vendt efter et kvarter, og efterfølgende har vi ikke –såvidt jeg ved-haft ondt i halsen – nogle af
os.
Jeg kan oplyse at vores 1 fisketur, gav ikke så mange fisk, men tur nr. 2, ja, Bjarne kan du huske den, vi talte
om, at der var omkring 60 torsk og vi var ikke mange deltagere under 13 personer, så den var ok.
3 tur: sildeturen, var nogenlunde, vi fik fisk/sild men kan oplyse, at tur 4 her for 14 dagen siden, da var det
faldfiskeri, lede børsteorm, men min mand og jeg fik ” 6 flade”, og en deltager, der havde sit barnebarn med,
høstede 30 ”flade”, så kære venner, en tur på sundet er ikke altid dårligt, og hvis det skulle blæse regne mm
så klarer , påklædningen alt , eller skipper.
Til sidst kære drenge, jeg sidder og venter på om jeg skal være farmor en dreng eller pige, jeg er helt færdig
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Løb 2018_2019 – Anette Friis Nielsen
Samme procedure som sidste år, samme løb, samme løbere? Både ja og nej.
Nej, fordi vi i år måtte aflyse vores klubmesterskab, og Dansk Firmaidræt aflyste Bike & Run i Roskilde. Vi
havde ellers glædet os, og håbet på et par guldmedaljer. Ærgerligt at der ikke er større opbakning til dette
arrangement, ikke kun fra os men også andre klubber.
Til gengæld satte vores deltagelse i DHL stafetten igen i år deltagerrekord. 396 hold på landsplan, heraf 147 i
København. Tak til alle kontaktpersoner rundt om i landet, de gør et kæmpe arbejde for at deres kolleger
kan have en hyggelig aften. Lise og undertegnede har været med fra starten for snart mange år siden, men
nu har vi valgt at overdrage stafetten til andre, måske yngre kræfter. Vi håber, at nogle kolleger vil overtage
arbejdet med stafetten.
Ja, vi har deltaget i mange løb, alt fra 5 km til marathon. Der var stor tilslutning til Royal Run, Copenhagen
Half og ikke mindst Christianshavnermilen – især til vores årlige grillarrangement. Uden Pia og Sjønnes store
hjælp ville det ikke være det samme. Tak for en dejlig aften.
Vi havde et nyt løb på programmet, Wienerbrødsløbet i Helsingør primo august. Det er et trailløb med flere
distancer (5, 10 og 21 km). På den korte distance er det dog ikke nødvendigt med trailsko, men til gengæld
en vis portion bakketræning. Undertegnede fik en 3. plads blandt kvinderne. Løbet er meget populært, også
blandt svenskerne. Medaljen er formet som et stykke wienerbrød – og efter løbet er der – ja – wienerbrød
ad libitum, også til hepperne. Så vidt jeg husker, var der vist også en øl, da jeg kom i mål. Løbet startede i
strålende sol, men Henning og Warny, som var ude på 21 km, kom glidende i mål. Der kom en regnbyge af
den anden verden. Den lokale ejendomsmægler havde været forudseende og taget regnslag med til
løberne/hepperne – MEN alt var vådt. Trods alt – et super sjovt løb.
Jeg vil slutte af med en lille beretning fra vores netop afsluttede tur til Sofia (11. – 16. oktober 2019).
Fredag tidlig morgen gik vi mod lufthavnen, de første5 minutter i tørvejr. Det var 5 meget våde løbere, der
ankom til en efterårs-ferie-proppet lufthavn en god halv time senere! Der var kaos, da mange tjek-ind
maskiner ikke virkede, men vi nåede alle flyet til Sofia, med mellemlanding i Frankfurt.
Vi ankom til Sofia i strålende sol, som heldigvis varede hele ferien. Omkring 26 grader om eftermiddagen og
flot blå himmel. Det er en flot og ren by med mange mindre parker, til gengæld er deres fortove særdeles
ujævne, adskillige fliser vipper.
Efter tiltrængt frokost og en lokal øl var det tid til afhentning af numre.
Lørdag formiddag valgte vi at deltage i ”Free Walking Tour”. Det er en koncept, som findes i mange byer
verden over. Rundvisningen er i princippet gratis, men man giver drikkepenge efter turen.
Vores guide, en utrolig charmerende ung dame, fortalte om byens historie, kultur og vist også et par
røverhistorier. Undervejs stillede hun spørgsmål om byen, og præmien var et stykke slik. En sådan rundtur
giver et godt overblik over byen, og kan bestemt anbefales.
Lørdag aften er pastaaften. Depoterne skal fyldes til næste dags løbetur. Nattesøvnen, som også er vigtig,
blev dog spoleret 2 nætter i træk, da der var fest på hotellet. Vi var heldige at have værelse lige over
højttaleren.
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Endelig søndag. Vi gennemførte alle i den bagende sol. Marathonløberne mødte bl.a. en æselvogn på ruten.
Warny havde overskud til en svingom efter løbet, andre havde knap så megen energi. Efter løbet var der den
sædvanlige fejring med champagne og kransekage.
Et godt arrangeret løb med start for alle distancer inden for en halv time. Dog et problem at walk-ruten og
10,6 km ruten delte rute ca. 1 km. Vi kunne ikke komme forbi, men så fik man en lille pause!
Nogle af de lokale løbere var klædt ud, herunder én som panda. Andre havde fede t-shirts med teksten:
running is fun – when it is over!
Generelt spiste vi godt i Sofia, og øllene var billige (et pitstop på en lokal bar kostede den fyrstelige sum af 40
kr. for 8 store øl). Eneste skæve indslag på turen var vist laks med brun sovs.
De følgende dage var der dømt seightseeing, bl.a. en tur på det lokale marked. De havde porrer så høje som
formanden!
Der er efterhånden mange traditioner på vores udlandsture, en af dem er aftenhygge på et af værelserne –
dem med størst værelse hænger på den. Vi får en kop kaffe, lidt frugt og slik. Dagens begivenheder
diskuteres og morgendagens program planlægges.
Tak for en super dejlig tur til Sofia, eneste minus var vist den lunkne kaffe på hotellet, den var legendarisk
ringe!
Tak til alle for endnu en god sæson.

Styrke og Motion, årsberetning – Morten Lars Krogsgaard
Sæsonen er slut for i år. Sidste år viste os, at det er svært at finde stor nok tilslutning til udendørstræning i
vintermånederne, og de indendørsmuligheder der har været tilgængelige i år, har ikke været attraktive.
Vi har indtil efterårsferien trænet udendørs i Charlottehavens gård sammen med træner, Line Bornemann. Vi
har haft en lidt bedre aftale end vi havde sidste år samt en anelse flere tilmeldinger, hvilket har givet et
noget flottere regnskab end det budgetterede, selvom egenbetalingen også er blevet halveret. Det skal
selvfølgelig også nævnes, at vi i år ikke har trænet i de kolde måneder, da vi ikke har kunnet finde en
passende løsning.
Vi var flest der trænede i foråret og frem til sommerferien, og måtte desværre kæmpe lidt mere for
tilmeldingerne efter ferien, da vi havde mistet en del faste medlemmer til jobs på andre adresser eller helt
uden for SKAT.
Til næste år spekuleres der i at få en fast aftale hjem med hallen i Østerbrohuset, men de ledige tider
afhænger af, hvornår skolerne afholder gymnastik, som hallen oftest er fuldt booket til om morgenen og de
fleste eftermiddage. Øbro-hallen har også været overvejet som et alternativ, men der er lidt delte holdninger
til at skulle gå en kilometer til Østbanegade.
Hvis der tilslutning, skal vi nok finde på en løsning, og ellers holder vi os til at være en sæsonaktivitet fra
marts til oktober med en sommerferie i mellem.
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Til næste år overvejes også muligheden i at udvide med tilbud på andre adresser alt efter forespørgsler og
interesse. Uanset skattevæsnets nye struktur og lokationer, skal Styrke og Motion i hvert fald nok komme
tilbage til foråret.

Svømmeafdelingen – Morten Lynggaard Hansen
Heldigvis har vi igen to svømmehaller i brug som vi plejer. Så der er svømning både på tirsdage og torsdage.
Det tror jeg betyder meget for en stor andel af medlemmerne anvender Hillerødgade Svømmehal. Vires
sæson kører fra 1.9 til 30. april.
I Hillerødgade tilbydes vandgymnastik. Svømmeprogram efter sværhedsgrad samt mulighed for at lære
korrekt svømmeteknik tilbydes også i Hillerødgade, mens det alene er svømning i Sundby. Vi er en mindre
afdeling under TSI med cirka 30 aktive medlemmer.
Der er ingen egenbetaling for svømning ud over kontingentet til TSI.
Svømningen er ikke lagt an på konkurrence. Det er plads til alle niveauer.
Jeg er meget åben for hvis der skulle være en personer der meget gerne vil overtage formandstjansen, da jeg
har sat på den i en del år efterhånden.

Yoga - Lise Marie Bendixen
Svømning er godt – jeg er stor fan ☺
Der er mange gode ting, som vi bør gøre hver eneste dag - fra vi står op til vi går i seng, og det er alt sammen
et spørgsmål om prioritering. Det ved vi godt. For vi kan ikke nå det hele.
Og hvorfor så bruge tid på yoga?
Det er rigtigt. Vi folder tit hænderne, når vi laver yoga. Og vi står i hundestillingen. Og vi har bare tæer eller
specielle sokker på. Men vi arbejder på at smidiggøre vores stive muskler og stive led, og vigtigst af alt – få ro
i sindet, som er sundt for krop og sjæl.
Og ligesom i svømning er det ikke nogen konkurrence med sidemanden - vi forbedrer os hver gang ud fra
vores eget udgangspunkt. Det er vigtigt at huske.
Jeg har selv prioriteret at lave yoga. Jeg får trænet balancen, ro i sindet – robusthed?! Sammen med mine
kollegaer giver det yderligere også et godt sammenhold - kollegialt samvær?!
Jeg har fået oprettet 3 yogahold, der afvikles her i 2019, og det har ikke været en nem opgave – pga interne
flytninger, fra og tilmeldinger etc.
Yogaundervisningen er på ca. 1½ time én gang om ugen i perioden maj – december, og jeg satser på at
oprette hold igen til januar 2020, dog kun 2 hold, da Slusen lukker.
Der er ca. 30 medlemmer, der får god undervisning, på ØBG, Slusen og OHV, hvor alle er meget tilfredse.
Vi er meget glade for yoga, og håber at vi kan forsætte
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Beretningerne fra afdelingsformændene blev godkendt.

Ad 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab: Claus
Kassereren gennemgik regnskabet der var lagt frem på bordene til generalforsamlingen.
Økonomien
Det går godt – det går alt for godt. Vi har et stort overskud og for få udgifter i forhold til hvad det burde
være. De er et overskud på 76.718 kr.
Vi skal holde 50 års jubilæum om 1-2 år.
Og vi vil gerne have gang i flere aktiviteter.
Regnskabet blev godkendt.
Vi er pt. ca. 600 medlemmer af TSI.
Ad 5. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår: Claus
Claus gennemgik budgetposterne. Nogle aktiviteter fortsætter (udendørs fodbold), som dog ikke var
budgetteret.
Københavns Kommune vil nu nok begynde at forlange halvårlige afregninger.
Budgettet giver et samlet resultat på + 10.000 kr.
Budgettet med ændringer – blev vedtaget.
Ad 6. Kontingentfastsættelse: Claus
Der ligger et stort arbejde i at ændre kontingentet, så Claus anbefalede at kontingentet fortsætter UÆNDRET
med 35 kr. pr. måned.
Kontingentet blev vedtaget.
Ad 7. Valg af forretningsudvalg
Bestyrelsen foreslog genvalg af Gert Høj til næstformand og Claus Jensen som kasser. Både Gert og Claus
blev genvalgt.
Ad 8. Valg af udvalgsformænd
Badminton

Jan K. Olsen afgår – nu officielt – efter tur (Line
Høffner har varetaget den i løbet af det sidste
år, som varslet ved GF 2018)
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Line er villig til – nu også officielt –
at overtage formandsposten. Line
blev valgt

Bordtennis

Simon Weinberger afgår efter tur

Simon er villig til genvalg - Simon
blev valgt

Fodbold

Gert B. Høj afgår efter tur

Morten Andersen – bestyrelsen
taler med Morten
Niels Hansen som holdleder

Golf

Lotte Søndergaard afgår efter tur

Lotte er villig til genvalg – Lotte
blev valgt

Lystfiskeri

Inge Kongshavn afgår efter tur

Inge er villig til genvalg – Inge blev
valgt

Løb

Annette Friis afgår efter tur

Annette er villig til genvalg –
Annette blev valgt

Styrke & motion

Morten Krogsgaard afgår efter tur

Morten anbefaler Katja Bendixen
som afløser. Katja blev valgt

Svømning

Morten Lynggaard afgår efter tur

Morten ønsker ikke at genopstille.
Lise Bendixen ønsker at overtage.
Lise blev valgt

Yoga

Lise Marie Bendixen afgår efter tur

Lise overtager svømning, men
fortsætter også som Yoga formand
med hjælp. Lise blev valgt

Ad 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Foreningens revisor Susanne Bak blev genvalgt.
Bo Lyngbye blev genvalgt som revisorsuppleant.
Ad. 10. Ændring af vedtægter
Der blev spurgt til hvor for nogen vil have vi skal ændre ToldSkat Idræt? Svaret er at det er departementet og
Administrationsstyrelsen, der har et ønske at fjerne alt med ”skat”, men vi er en selvstændig forening, og
fastholder vores navn.
§ 1-11 blev vedtaget
§ 13 –hvad gør vi ved en eventuel opløsning af vores forening. Formanden forklarede vores 3 muligheder:
1. Skat Fritid Idræt
2. FSKBH
3. Almennyttig idrætsforening
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Der var flertal for løsning 1 – Skat Fritid Idræt.
Hvis Skat Fritid Idræt ikke skulle eksistere, hvis TSI opløses, var der flertal for FSKBH.
Dette blev vedtaget til ændring af vores vedtægter.
Ad 11. Æresbevisninger
TIF - POKALEN
Pokalen uddeles i år til Rene Jensen.
Rene Jensen, Gældsstyrelsen i Roskilde har ydet en ekstraordinær indsats langt ud over det, som kan
forventes af en ”almindelig fodboldspiller” – og særligt i holdlederens fravær.
Især opgaven gennem de sidste par år med at forsøge at få samlet et hold – her går indsatsen jo flere år
tilbage, og han har stadig holdt ved til udgangen af denne sæson – som hele holdet gerne vil takke Rene for.
Rene stiller altid gerne op til alle vores fodboldkampe også når vi har spillet i udlandet, hjælper til med de
praktiske ting med udfyldelse af holdkort, bærer vores holdtaske med bolde, pumpe, trøjer mv. frem og
tilbage til kampene”
LEDER - POKALEN
Pokalen uddeles til Annette Friis Nielsen.
Annette har ydet en stor og flot indsats i bestyrelsesarbejdet – og stiller altid op og påtager sig nye opgaver.
Og særligt i løbeafdelingen er Annette meget aktiv – både med selv at være med i mange mange løb, men
også til at arrangere løb. Desuden deltager Annette også på ture uden for landets grænser, hvor vi hører
mange gode historier om de fantastiske ture og det sammenhold, som der er i løbeafdelingen.
Der vindes også medaljer og pokaler i den afdeling!
Også når det gælder hele tilrettelæggelsen af DHL stafetten er Annette en af dem, der har trukket rigtigt
meget gennem mange år - og som vi virkelig kan sige stor tak til for at det er lykkedes så godt at være med –
med så mange hold og kollegaer fra Skatteforvaltningen.
Ad 12. Vingaver –jubilæer og afgående formænd
Afgiver af TIFpokalen

Jens Norlund

Afgiver af TSIlederpokalen

Kristian Evan Wilkenloh

Afgående formand
for fodbold

Gert B. Høj
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Afgående formand
for badminton

Jan K. Olsen

Afgående formand
for styrke & motion

Morten Lars Krogsgaard

Afgående formand
for svømning

Morten Lynggaard

Jubilar, 200+ løb

Anita Bergfort

Jubilar, 200+
badmintonkampe

Henrik Johansson

Jubilar, 500+
badmintonkampe

Peter Astrup

Ad 13. Afrunding
Niels F Hansen fra fodboldafdelingen bad om ordet – og takkede Gert Høj for en stor indsats med fodbold
superveteranerne gennem 10 år og overrakte pokalen ”med de store øre” og en klassiske solbærrom til Gert.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede for dirigentens gode måde at lede generalforsamlingen på.

Referent:
Gert Høj/6. november 2019
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