
Generalforsamling lørdag den 22/2 2020 

Dagsorden iflg. vedtægterne 

 

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent Allan Bau Pedersen 

Referent Thomas Hansen 

 

2. Formandens beretning 
Michael Hainz gennemgik årets aktivteter. 

Medlemstal er faldet fra 41 til 38 personer. 

Der blev opfordret til at alle laver en øget indsats for at skaffe nye medlemmer. 

Beretningen blev godkendt af de fremmødte. 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Med kommentarer fra 

kassereren 
Klubbens kasserer gennemgik regnskabet. 

Resultat 2019 kr. 1.200, 33. Et fald i forhold til 2018, hvilket skyldes svigtende tilmelding til NyborgTri 

stævnet i 2019, samt et dalende medlemstal. 

Egenkapital kr. 133.217,03. 

Regnskabet blev godkendt. 

Gennemgang af budget for 2020 – der budgetteres med et underskud på kr. 6.800,- 

 

4. Bestyrelsens planer for det indeværende år, samt forelæggelse af budget for 

indeværende år 
Der ydes tilskud til deltagelse i følgende stævner: Lundeborg, Ringe tri, KMD 4-18-4 Odense, Alssund. 

Bestyrelsen fik opbakning til at bruge økonomiske resurser på træningsture. 

 

5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 
Ingen indkomne forslag 

 

6. Fastsættelse af kontingent 
Kontingent på kr. 1000,- fastholdes. 



7. På valg til bestyrelsen 
Søren Gert Nielsen bliver valgt til næstformand. 

Christian Ubbesen genvælges som kasserer. 

Mads Riis, Kim Jesper Danielsen genvælges til bestyrelsen. 

Mingus Okkerhold vælges til bestyrelsen. 

Martin Okkerholm og Peter Hansen genvælges som suppleanter. 

 

8. valg af revision 
Kenneth Jeppesen genvælges til revisor. 

Morten Hansen vælges til revisorsuppleant. 

 

9. Eventuelt 
Allan Bau Pedersen: Det arrangeres en træningstur til Harzen i pinsen. Det bliver lavet et opslag om turen, 

hvor man kan tilmelde sig hvis man vil med. Pris ca. kr 1.500,- 

Thomas Irming: Hver anden uge er der lange løbeture i Langeskov (fortræning til KBH maraton). Gratis 

deltagelse. Start 09:30 fra Langeskovhallen. 

Mads Riis: Efterspørger sponsorater (kender man noget som kunne have en interesse i samarbejde med 

NyborgTri). 

Rene Bøgholm Nielsen: Efterspørger flere svømmebaner. 

Peter Haastrup Hansen: Roser klubben – er glad for at være medlem. 

Flere: Der tales om at kontakte Nyborg Strand om samarbejde/sponsorat. 

 


