Referat generalforsamling 2019
Nyborg Triathlon Klub
Generalforsamlingen er afholdt søndag den 24. februar 2019 kl. 11.00 i Nyborg Idrætspark,
lokale Storebælt. Referatet gengiver beslutningerne. 18 medlemmer deltog.
Referent: Kim Jesper Danielsen.
Bilag: Formandens beretning ‘Højdepunkter fra året’ og dias ‘Generalforsamling’, regnskab
2018 med noter, samt budget 2019.

1. Valg af dirigent
Dirigent: Rolf Kærbye. Dagsordenen er udformet efter vedtægterne. Dirigenten bekræfter, at
generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og lovligt jævnfør vedtægterne.

2. Formandens beretning
Klubbens formand Michael Hainz Christensen beretter om klubbens aktiviteter i 2018. Blandt
andet om de gode erfaringer med cykel- og svømmetræning, træningstur til Harzen, forløbet
af den interne cup samt succesen med Nyborg Minitri i 2018. Stævnet rundede det
næsthøjeste antal deltagere gennem tiden.
Generalforsamlingen takker for beretningen.
Beretning ‘Højdepunkter fra året’ og dias ‘Generalforsamling’ er vedlagt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse. Med kommentarer fra kassereren
Klubbens kasser Christian Ubbesen præsenterer regnskabet og takker blandt andet
klubbens sponsorer og medlemmernes frivillige indsats fx til VM Triathlon, som ses på
indtægtssiden i regnskabet.
Generalforsamlingen godkender med applaus det reviderede regnskab.
Reviderede regnskab 2018 med noter er vedlagt.

4. Bestyrelsens planer for det indeværende år,
samt forelæggelse af budget for indeværende år
Formanden præsenterer bestyrelsens planer om, blandt andet tilskud til klubtøj og
konkurrencer, samt fælles deltagelse i 4 udvalgte konkurrencer. Budget for 2019
præsenteres.

5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
Bestyrelsen har 4 forslag til afstemning:
1. Skal klubben bruge penge på tøjtilskud? Formålet er, at gøre klubben mere synlig
i klubtøj med logo.
Der stemmes om forslaget som vedtages med et enstemmigt ja.
2. Skal klubben bruge penge på tilskud til konkurrencer? Målet er at samle flere
medlemmer til fælles deltagelse i stævner.
Der stemmes om forslaget som vedtages med et enstemmigt ja.
3. Hvis vi ikke får sponseret havsvømmebane, skal klubben så finansiere banen
selv (anslået kr. 10.000)? Forslaget er motiveret af, at det er en god idé at svømme
sammen i havet.
Der stemmes om forslaget som vedtages med et enstemmigt ja.
4. Skal kontingent fastholdes på kr. 1.000,- pr år? Ønsket er at undgå forhøjelse af
kontingentet, så det holdes nede på et niveau, hvor flest mulige kan være med.
Der stemmes om forslaget som vedtages med et enstemmigt ja.
Der er ikke forslag fra klubmedlemmer til Generalforsamlingen.

6. Fastsættelse af kontingent
Der stemmes om kontingentet skal fastsættes til kr. 1.000 for voksne medlemmer pr. år.
Der stemmes om fastsættelsen, som vedtages med et enstemmigt ja.

7. På valg til bestyrelsen
●
●
●
●
●

Formand (Michael Hainz Christensen villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem (Mads Riis villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem (Søren Gert Nielsen villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem (Kim Jesper Danielsen villig til genvalg)
Derudover skal der vælges 2 bestyrelsessuppleanter

Formand og derefter de 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i enstemmighed af
generalforsamlingen.

Som suppleanter til bestyrelsen vælger generalforsamlingen:
● Martin Okkerholm og
● Peter Hasstrup Hansen.
Suppleanterne er velkomne på alle bestyrelsesmøder.

8. valg af revision
●
●

Revisor
Revisorsuppleant

Generalforsamlingen vælger:
● Kenneth Jepsen som revisor og
● Thomas Frank Irming som revisorsuppleant.

9. Eventuelt
Adskillige emner er drøftet under eventuelt. Bestyrelsen tager holdninger, idéer og
anbefalinger med i planlægningen af årets arbejde i klubben.

Kort præsentation af udvalgte emner som er drøftet under
eventuelt
Prioritering af hjælp til stævner hos lokale klubber, fx Nyborg Svømmeklub og Nyborg
Cykle Klub i juli 2019. I erkendelse af, at det er særdeles svært og i sig selv tidskrævende, at
samle klubmedlemmer som frivillige eller aflønnede hjælpere, er det en god idé, at prioritere i
hjælpen til lokale klubber. Cykelklubben er nævnt, fordi Nyborg Triathlon Klub ikke kan
afholde minitrien NyborgTri 4-18-4 uden gensidig hjælp fra cykelklubben.
Generel opfordring til at søge midler hos fonde og i foreningspuljer for at styrke
aktiviteter og udvikling i klubben.
Fælles løbetræning med NGIF’s løbeafdeling. Opfordring til at deltage i fælles løbetræning
med NGIF i Idrætsparken. Løbetræningen er tilrettelagt af en ambitiøs løbetræner hvor
langsomme og hurtige løbere i fællesskab oplever fremskridt. Det er kl. 18.00 mandage og
onsdage.
Styrke- og stabilitetstræning i klubregi efterlyses. Startes op som forsøg efter
sommerferien 2019. Det er nødvendigt med trænere og et minimum af deltagere.
Fælles indendørs cykeltræning hjemmefra på Bkool. Du kan cykle med hvis du har en
hometrainer og abonnement på Bkool. Thomas Frank Irming annoncerer i den lukkede
Nyborg Trigruppe hvordan du med et abonnement kan cykle sammen med andre
medlemmer af klubben, fx mandage og torsdage kl. 20.00.

Svømmetiden suppleres inden længe med 1 enkel bane i 1 time på fredage fra kl. 16 - 17.
Med den snævre plads er det måske nødvendigt med et system til tilmelding. Detaljeret
information er på vej.

Højdepunkter fra året
Som det første må nævnes ”sommeren 2018”. Den varmeste og mest solrige sommer
nogensinde.
Og det havde afgørende betydning for vores fælles træninger.
Cykelturen i foråret – fuldt hus hver søndag og gode og lange ture.
Svømmetræning i Storebælt – lørdag formiddag et fast holdepunkt for mange med en
svømmetur og efterfølgende morgenmad. Tak til især Lisbeth for at skubbe det i gang så det
blev en fast tradition.
Også i 2018 var vi på træningstur til Harzen. Vi var en 10-12 personer afsted og også i
Harzen var det blevet sommer, så det var en fantastisk tur.
Vi afholdte selvfølgelig også vores NyborgTri cup i 2018. Det var med varierende tilslutning
til de forskellige afdelinger, men især den afsluttende afdeling, en 4-18-4 triatlon med start
fra Storebæltsbadet, står for mig som en stor succes med god tilslutning, tilskuere og en
super stemning. Med en meget tæt pointstilling inden sidste afdeling af cuppen, var der var
flere der kandiderede til at blive klubmester. Men i den sidste afdeling var der ingen som
kunne røre Mads, som kørte en suveræn sejr i hus. Tillykke til Klubmesteren Mads.
Vi havde mange medlemmer som deltog i stævner i sommeren 2018. Ingen nævnt ingen
glemt, men jeg vil dog lige fremhæve Ironman København hvor Mads kører under 10 timer.
En super præstation. Så var der nogle stykke som deltog i Als Sund og som syntes så godt
om dette stævne at vi har udvalgt det som et fokus stævne i år. Det ligger 1. september.
Vores eget stævne, NyborgTri 4-18-4, må betegnes som en succes med stort antal
deltagere. Desværre blev vi ramt at tekniske problemer - først et lydanlæg som pludselig
strejkede og besværliggjorde kommunikation med deltagerne og som det værste, et
problem med tidtagningen, som gjorde at der gik flere dage inden vi fik en ikke særlig god
resultatliste ud. Dette til trods var der mange positive tilbagemeldinger på stævnet. Et par
nye tiltag var uddeling af finisher-medaljer til alle som gennemførte og salg af kaffe og kage
til tilskuere og deltagere. Begge dele vil vi gentage til de kommende stævner.
Men ikke alt var bare super fint. Vi havde arrangeret med DGI at de skulle holde kursus i
åben vandsvømning i juni og august. Men med meget få deltagere til det første
arrangement, valgte vi at aflyse det i august.

Medlemsantal: Vi er pr. dags dato 41 aktive medlemmer- nøjagtig samme antal som ved
generalforsamlingen sidste pr.

Generalforsamling
Søndag den 24. februar 2019

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Med kommentarer fra kassereren.
4. Bestyrelsens planer for det indeværende år,
samt forelæggelse af budget for indeværende år.
5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. På valg til bestyrelsen:
- formand (Michael Hainz Christensen villig til genvalg)
- bestyrelsesmedlem (Mads Riis villig til genvalg)
- bestyrelsesmedlem (Søren Gert Nielsen villig til genvalg)
- bestyrelsesmedlem (Kim Jesper Danielsen villig til genvalg)
- derudover skal der vælges 2 bestyrelsessuppleanter
8. valg af revision:
- revisor
- revisorsuppleant
9. Eventuelt.

Formandens
beretning

Regnskab 2018

Bestyrelsen planer og kommentarer til budget
Vi ønsker at motivere til et øget aktivitetsniveau i klubben.
• Vi vil øge de tilskud der gives til deltagelse i konkurrence.
• Vi vil (igen) give tilskud til klubtøj. Mere specifikt en cykeltrøje.
• Vi ønsker at holde arrangementer hvor vi betaler for eksterne instruktører for at holde et højt
kvalitetsniveau.
• Vi ønsker at etablerer en havsvømmebane med udgangspunkt ved Storebæltsbadet. Vi har en
forventning om at få udgifterne dækket af sponsorer.
• Vi ønsker at fastholde det nuværende kontingent på kr 1000,- pr. år.

Bestyrelsens forslag til afstemning
1.
2.
3.
4.

Skal klubben bruge penge på tøjtilskud?
Skal klubben bruge penge på tilskud til konkurrencer?
Hvis vi ikke får sponseret havsvømmebane, skal klubben så finansiere banen selv (anslået kr. 10.000)?
Skal kontingent fastholdes på kr. 1000,- pr år?

På valg til bestyrelsen
- formand (Michael Hainz Christensen villig til genvalg)
- bestyrelsesmedlem (Mads Riis villig til genvalg)
- bestyrelsesmedlem (Søren Gert Nielsen villig til genvalg)
- bestyrelsesmedlem (Kim Jesper Danielsen villig til genvalg)
- valg af to bestyrelsessuppleanter

Valg af revision
- revisor
- revisorsuppleant

Sidste punkt på dagsordenen:
Eventuel

