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Der er følgende dagsorden, jf. vedtægterne

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 (Kim Jesper Danielsen villig til genvalg)
- bestyrelsesmedlem (Mingus Okkerholm villig til genvalg)
- derudover skal der vælges 2 bestyrelsessuppleanter

8. valg af revision:
- revisor
- revisorsuppleant

9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet af den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Valgbare personer/medlemmer, som ikke er til stede på generalforsamlingen, kan opstille til valg 
ved på forhånd over for bestyrelsen at have tilkendegivet ønske om valg inden 
generalforsamlingens start.



Punkt 2. Formandens beretning.

• Normal start på året med Cup 400m fri
• Covid-19 nedlukning
• Påske event med træning samme hver for sig.
• Aflysning af vores stævne
• Nogenlunde normal forår/sommer med cykling og svømning i storebælt.
• God tilslutning til sidste afdeling af Cuppen, en minitri ved Storebæltsbadet en meget solrig 

sommerdag den 8. august med Martin Okkerhold som fortjent klubmester.
• Et efterår med begrænsning i antal svømmere i hallen
• På ny Covid-19 nedlukning
• Lille jule konkurrence med ”fotografer dig selv” under træning.
• Bestyrelsen beslutte at aflyse vores stævne også i 2021.



Regnskab 2020
Budget 2021



Regnskab 2020
Driftsregnskabet 2020
Årets resultat blev på -6tkr. 

Indtægtssiden blev på 36tkr.: 

Kontingent var faldende ift. sidste år grundet færre
medlemmer med 34 betalende. Bestyrelsen er kontingent
fritaget. Netto contingent 27,5tkr.

Årets Minitri blev ikke gennemført grundet Covid-19 og derfor
ingen indtægter. 

Der var positivt salg af ny indkøbt tøj ligesom sponsorat fra
Jørgensens Eftf. er fortsat i 2020 samlet 8,4tkr. 

Udgiftssiden blev på 42tkr.: 

Der blev indkøbt nyt klubtøj 14,5tkr. som klubben betaler over 
driften. 

Kontingent til Triathlon Forbundet, DGI og Nyborg Idræts- & 
Fritidscenter ligger fast og andrager i alt 9,5tkr.

Udgifter til klubaktiviteter fremgår af note 2 – størst er løbe
arrangementet incl. spisning og trænerbetaling samlet 10tkr. 
Primo 2020 blev træningspas gennemført hos Funktionel
Gym. Ialt aktiviteter 13,7tkr.

Dertil kommer udgifter til drift af klubben 4,3tkr.  

Nyborg Tri - regnskab 2020

Indtægter Kroner

Kontingent seniorer (note 1) 27.500,00      

Nyborg Minitri -                 

Indtægter, tøjsalg 5.388,00        

Sponsorat Jørgensens Eftf. 3.000,00        

Indtægter i alt 35.888,00     

Udgifter Kroner

Nyborg Minitri -                 

Klubtøj - indkøb 14.460,00      

Kontingent Triathlon Danmark 7.920,00        

Kontingenter DGI, Nyb. I & F-Center 1.560,00        

Klubaktiviteter og stævner (note 2) 13.657,03      

Gebyrer (Nets, Netbank, Telmore, hj.side) 2.076,74        

Generalforsamling, øvrige 1.388,90        

Renteudgifter bank 901,53           

Udgifter i alt 41.964,20     

Årets resultat -6.076,20      

Note 1

Kontingent Kroner

Seniorer (kr. 1.000) 33.000        

Unge under 18 år (2x kr. 500) 1.000          

Refundering 1 person - udmeldt 1.000          

Kontingent fritaget 5 senior, 1 ung 5.500          

Kontingent i alt 27.500        

Note 2

Klubaktiviteter Kroner

Nyborg Tricup 804,00        

Løbearr. med spisning 4.275,00     

Løbetræning 4.650,00     

Elastikbånd til løbetræning 849,50        

Funktionel Gym 1.500,00     

Triafslutning, konkurrencer m.m. 1.578,53     

Total 13.657,03  



Regnskab 2020

Balance/egenkapital

Egenkapitalen pr. 31.12.2020 er på
127tkr. og er reduceret med 
underskuddet på 6tkr. 

Bankbeholdningen pr. 31.12.20 er 
på 128tkr. 

Der ligger 1,2 tkr. til betaling i
januar 2021 for kontingent 4. 
kvartal til Triathlon Forbundet. 

Balance kroner Aktiver Passiver

Egenkapital pr. 1/1 2019 133.217,03

Årets overskud -6.076,20

Egenkapital pr. 31/12 2020 127.140,83

Bankbeholdning 31.12.20 128.340,83   

Periodisering (note 3) 1.200,00

Aktiver (note 4) tøj og udstyr 0,00 0,00

Balance sum 128.340,83   128.340,83        

Note 3

Periodisering (reg. betalt 2021) Kroner

Klubkontingent DT Forbund 1.200,00     

I alt 1.200,00     



Regnskab 2020

Lagerbeholdning

Tøj: Grundet Covid-19 har det ikke
været muligt at få optalt tøjet fra
Intersport, hvor tøjet opbevares. 
Skønnet lagerbeholdning er 16tkr. 
Optælles ved genåbning. 

Udstyr: Klubben råder over 
havbane med 7 bøjer, 3 racercykler
og 1 enkeltstart cykel samt udstyr
til tidtagning og målportal. 

Note 4

Tøj opgørelse Kroner

Nyborg Tri tøj lager pr. 31.12.19 7.525          

Tilkøb nyt tøj 14.460        

Salg nyt tøj 5.388          

Anslået salg gl. tøj 1.000          

Jule Challenge 5 T-shirt præmier 1.495          

Anslået værdi tøjlager 15.597        

Tøjlager opbevares hos Intersport. Lager optælles ved genåbning

Der er ikke foretaget ukurans vurdering

Udstyr Antal

Havbane med 7 bøjer 1

Racercykler 3

Enkeltstart cykler 1

Tidtagningsudstyr 1

Målportal 1

Slyngetrænere 2



Budget 2021
Budgettet for 2021 balancerer neutralt mellem
indtægter og udgifter.  

Indtægter 41,5tkr.: 

Medlemstallet er sat til 34 og 33,5tkr.

Der ventes salg af tøj 5tkr. 

Sponsorat 3tkr. fra Jørgensens Eftf. skal bekræftes. 

Udgifter 41,5tkr.:

Der er afsat 15,3tkr. til klubaktiviteter og events. 

Der er afsat 2,9tkr. til træner herunder
svømmetræning.

Der er fast betaling til Triathlon Forbundet, DGI og
Nyborg Idræts- og Fritidscenter ialt 9,5 tkr. samt
kontingentfritagelse til bestyrelse 6tkr. 

Der er afsat 3tkr. til vedligehold af udstyr.

Driftsomkostninger til gebyrer, generalforsamling
og renteudgifter 4,8tkr.  

Minitri bliver ikke gennemført i 2021 og er derfor
ikke budgetteret under indtægter og udgifter. 

Nyborg Tri - Budget 2021

Indtægter Kroner

Kontingent seniorer 34 medl. 33.500            

Nyborg Minitri -                  

Indtægter, tøjsalg 5.000              

Sponsorat Jørgensens Eftf. 3.000              

Indtægter i alt 41.500            

Udgifter Kroner

Nyborg Minitri -                  

Kontingent fritagelse bestyrelse 6.000              

Kontingent Triathlon Danmark 8.000              

Kontingenter DGI, Nyb. I & F-Center 1.500              

Klubaktiviteter og events 15.300            

Træner herunder svømning 2.900              

Vedligehold udstyr 3.000              

Gebyrer (Nets, Netbank, Telmore, hj.side) 2.500              

Generalforsamling, øvrige 1.400              

Renteudgifter bank 900                 

Udgifter i alt 41.500            

Årets resultat 0



Forslag til Arrangementer

1. Svømmetræner (hvis det er muligt at finde en).
2. Løbetræning med ekstern træner. Hvordan bliver man en bedre løber?
3. Weekend træningslejr med overnatning og klubtilskud (fx svømmecamp).
4. Cykeltræning med ekstern træner. Hvordan får man mest ud af sin cykling?
5. Coach der kommer og motivere hvordan man kommer i gang med træning efter Covid pause.
6. Udendørs styrke- og stabilitetstræning - instruktør der kommer en, to, tre gange.

Hvilke af ovenstående forslag er noget medlemmerne ønsker og hvordan skal de prioriteres?



Punkt 5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Forslag 1 fra bestyrelsen:
Bestyrelsen refundering af halvt kontingent for medlemmer som var medlem marts/april 2020 og 
som var medlem marts/april 2021.

Begrundelsen er at disse medlemmer har været ramt af nedlukning af svømmetræning af to 
omgange pga. Covid-19.

Forslag 2 fra bestyrelsen:
Nedsættelse af styregruppe for afholdelse af Nyborg Minitri 2022.

Begrundelse er at bestyrelsen ønsker større involvering i afholdelse af stævnet og en vurdering af 
om klubben fortsat ønsker at holde stævne.

Der er ikke indkomne forslag fra medlemmer



Punkt 6. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår at kontingent fastholdes på de nuværende kr 1000,- om året



Punkt 7. På valg til bestyrelsen:

- formand (Michael Hainz Christensen villig til genvalg)
- bestyrelsesmedlem (Mads Riis villig til genvalg)
- bestyrelsesmedlem (Kim Jesper Danielsen villig til genvalg)
- bestyrelsesmedlem (Mingus Okkerholm villig til genvalg)
- derudover skal der vælges 2 bestyrelsessuppleanter

Punkt 8. valg af revision:

- revisor
- revisorsuppleant



Punkt 9. Eventuelt


