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Sæsonstart tirsdag den
2.september
vel mødt

Gymnastik program
2014-2015
Damer/herrer
Skolen på La Coursvej
Emil Chr. Hansens Vej 6,
2000 Frederiksberg
Damer (aktiv motion):
Tirsdage kl. 18.00-19.15
Herrer (motion, afsluttes med volley)
Tirsdage kl. 19.15-20.15
Pris for hele sæsonen kr.: 700,Start 2. september
Instruktør Yves Mavula
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Billeder fra 8. km. gang og dameholdet 2011.
Foto: Sven, Karen og Uffe
Formanden har ordet
Hjertelig velkommen til en ny sæson med gymnastik !
Ja faktisk er det sæson 95 vi begynder på, siden ITI startede i 1920.
Bestyrelsen har netop aftalt ved sidste møde, at vi skal fejre dette, som vi plejer hver 5 år. Vi er derfor allerede nu begyndt at se på forskellige muligheder for afholdelsen.Et andet punkt vi har på dagsordenen i starten af august, er annonceringen for
vores Forening og dens gymnastikprogram, i håb om at hverve ﬂere medlemmer, hvilket er bydende nødvendigt.
Det sker i den lokale avis, fordelt på ﬁre lokationer omkring København, og annonceringen vil ske to uger i træk i august. Vi håber på gode tilbagemeldinger.
Ellers bliver programmet som det plejer med gymnastik på La Cour Vejen hver
tirsdag, og igen i år med vores yderst populære Yves som træner.
Vel mødt !
Mads Næblerød
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Referat fra ITI-Generalforsamling

Den 30. april 2014 kl. 19.00 hos Ditter og Mads Næblerød
Formanden (Mads Næblerød) bød velkommen og konstaterede at 12
medlemmer deltog i generalforsamlingen.

1. Søren Sørensen blev valgt til dirigent.
Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og
beslutningsdygtig.
2. Årets aktiviteter:
D. 18.06.13 deltog 21 medlemmer i 8 km gang og den efterfølende afslutning på Café Mig og Chaplin.
D. 27.08.13 deltog 4 medlemmer i 20 km cykling og efterfølende afslutning på Café Mig og Chaplin.
Den nye træner Yves er meget populær hos både dame- og herreholdet.
Til juleafslutningen deltog 16 medlemmer. Foreningen har dalende medlemstal - alle opfordres til at forsøge at skaffe nye
medlemmer.
Bestyrelsen har besluttet, at vi annoncerer i lokalbladene efter
nye medlemmer til den nye sæson.
Bestyrelsen har i denne sæson arbejdet med revision af foreningens love, så de passer til virkeligheden. Lovene ligger nu
digitalt.
Vi har fået samarbejde med Frederiksberg Idrætsunion.
Foreningen har 28 medlemmer: 15 herrer og 13 damer.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
3. Kasseren gennemgik regnskabet:
Der var faldende indtægter på ”Udbytte og kursgevinster”
Kontantbeholdning afskaffes.
Girokontoen nedlægges – fremover betales kontingent ved bankoverførsel eller kontant til kassereren.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
4. Ingen indkomne forslag.
5. På valg var næstformand og kasserer:
Søren Sørensen blev enstemmigt genvalgt som næstformand
Jens Nielsen blev enstemmigt genvalgt som kasserer.
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6. Maj-Britt Steffensen og Ole Emil Rasmussen blev enstemmigt
valgt som suppleanter til bestyrelsen.
7. Som revisorer blev John Larsen genvalgt og Mogens Munch nyvalgt – begge blev enstemmigt valgt.
8. Foreningens eneste udvalg er Idrætsmærkeudvalget – i udvalget
er foreningens Idrætsmærkedommere: Mads Næblerød, Søren
Sørensen, Maj-Britt Steffensen, Benny Schmidt og Marianne
Rise.
9. Forslag til nye love for foreningen var udsendt sammen med
indkaldelse til generalforsamling.
Nye love blev enstemmigt vedtaget.
10. Der er stor tilfredshed med foreningens blad, som udkommer 3
gange årligt. Vi opfordres til at komme med indlæg. Det er dejligt med de mange billeder. Tak til Maj-Britt og Uffe.
11. Evt.:
Yves har foreslået at vi laver en gruppe på Facebook, så beskeder, som f.eks. aﬂysninger nemt kan gives til alle. Det tages op
på næste bestyrelsesmøde.
Det blev foreslået, at vi fusionerede med en anden gymnastikforening, som ligner vores – Søren Sørensen mente
ikke, at nogen af de andre foreninger er interesserede.
Svend foreslog at bestyrelsen tog på en rejse sydpå og brainstormede vedr. forøgelse af medlemstallet.
Ole Emil Rasmussen gjorde opmærksom på, at Idrætsanlægget
er ombygget, så der er mindre plads på græsset, hvor vi laver
opvarmning.
Carl Heinz ønskede en eller anden form for boldspil efter atletikken.
Genneralforsamlingen sluttede kl. 21.
Referent Marianne Rise
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Tider kontroleres

Vi var også med
Foto: Karen og Uffe
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FORRETNINGSUDVALG:
Hovedformand Mads Næblerød, C.F.Richsvej 59, 2000 Frederiksberg
terranova@youmail.dk Telefon 40994038
Næstformand: Søren Sørensen, Frihedsvej 2, 2000 Frederiksberg.
Tlf. 2442 1206 E-mail ssscosark@gmail.com
Kasserer: Jens Nielsen, Nyelandsvej 71, 1. tv, 2000 Frederiksberg.
Telf. 2481 9902 Fastnet 3888 7702
Bank 4280 4200075811
0nielsenjenskristoffer@gmail.com
Sektretær: Marianne Rise, Jens Jensensvej 6, st.tv.2000 Frederiksberg
Tel.2258 9902 Fastnet 38887702
“TI’EREN”
Medlemsbladet udkommer medio august, december og marts.
Oplag: 50stk.
Udmeldelse skal ske telefonisk til kassereren
REDAKTIONEN:
Maj-Britt Steffensen, Godthåbsvej 171, 2720 Vanløse.
Mobil 6024 1594
E-mail: majste@privat.dk
Tryk: Uffe Jørgensen
E-mail: uffeulf@webspeed.dk Telf.: 4364 5258
Instruktør
Yves Mavula
DRÆTSFORENINGEN T.I.
Stiftet 5. marts 1920
Medlem af Danmarks Idræts-Forbund - Frederiksberg Idræts-Union og
Danske Gymnastik-og Idrætsforeninger
DEADLINES FOR BLADET:
1. juli, 1. november og 1. februar

