Trelde Gymnastik og Idrætsforening

Den 24.03.2021

Indkaldelse til Hovedgeneralforsamling – tirsdag d. 27. april 2020 kl. 19.00
Med baggrund i corona forventes TGI´s hovedgeneralforsamling at afholdes elektronisk.
TGI er vores lokale idrætsforening og bidrager til at skabe rammerne for fællesskab og motion i
lokalområdet.
Alle er velkomne: Både Jer der har lyst til at høre mere og snuse lidt, men også Jer der har lyst til at være
med til at præge udviklingen.
Sammen er vi stærkere!
Tilmelding sker på f.u@treldegi.dk senest 25. april 2021. Herefter vil alle tilmeldte modtage et link til
generalforsamlingen.
Hvis forsamlingsforbuddet tillader det, afholdes generalforsamlingen fysisk i Bøgeskovhallen.
Vi glæder os til at se dig!

1. Valg af dirigent
2. Hovedformandens beretning
3. Forelæggelse af regnskaber
a)
b)
c)
d)
e)

Hovedkassen
TGI Bladet
TGI idrætsfond
TGI rejselegat
TGI Teltet

4. Behandling af indkomne forslag
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden
5. Valg til forretningsudvalget. På valg er:
a) Andreas Thoustrup (modtager genvalg)
b) 1. suppleant Claus Petersen (sponsoranvarlig) (modtager genvalg)
c) 2. suppelant Jesper Brockstedt (modtager genvalg)
Der er 1 bestyrelsespost vakant, og derfor søges 1 kandidat til forretningsudvalget
6. Valg af 1 bilagskontrollant suppleant (for 1 år) – Søren Thomsen modtager genvalg
7. Eventuelt
Indkomne forslag sendes til f.u@treldegi.dk senest den 19. april 2021

TGI fungerer som en samlet idrætsforening, der repræsenterer flere forskellige idrætsgrene under TGI.
TGI´s daglige drift varetages af frivillige personer, der alle brænder for, at lokalområdet har en
velfungerende idrætsforening.
TGI´s ledelse varetages af et Forretningsudvalg, FU og en Hovedbestyrelse, HB. Medlemmerne vælges på
forårets generalforsamlinger.
Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalgets medlemmer og formanden for hver underafdeling.
De enkelte underafdelingers bestyrelser og kontaktpersoner fremgår på de respektive afdelingers
informationssider.
Mødedatoer for forretningsudvalget og hovedbestyrelsen fremgår herunder
FU og HB møder sæson 2020 – 2021
FU møde 1/9 2020, tirsdag kl. 1900
HB møde 9/9 2020, onsdag kl. 1900
FU møde 17/11 2020, tirsdag kl. 1900
HB møde 25/11 2020, onsdag kl. 1800 (med spisning)
Budgetmøde med kasserer
FU møde 12/1 2021, tirsdag kl. 1900
HB møde 21/1-2021, torsdag kl. 1900
FU møde 2/3-2021, tirsdag kl. 1900
HB møde 10/3 – 2021, onsdag kl. 1900
Generalforsamling ultimo april
FU møde 11/5 2020, tirsdag kl. 1900 (bl.a. halfordeling)
HB møde 26/5 2021 onsdag (bl.a. halfordeling)

Forretningsudvalget - valgt på generalforsamlingen 29. april 2019
Formand

Paul Lillelund – 3131 8044 – formand@treldegi.dk

Kasserer

Andreas Thoustrup – 5152 0934 – kasserer@treldegi.dk

Sekretær

Wandy S. Kristensen – sekretaer@trreldegi.dk

Suppleant og sponsoransvarlig Claus Petersen – 3171 4455 – kolclp@live.dk
Suppleant

Jesper Brockstedt – 2570 3281

De enkelte underafdelingers bestyrelser og kontaktpersoner fremgår på de respektive afdelingers
informationssider.

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har lyst til en snak, spørgsmål til TGI eller hvad du nu kunne
have på hjerte.

