Referat generalforsamling Nyborg Triathlon Klub
Mandag d. 14. juni 2021
1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent Thomas Irming.
Referent Martin Okkerholm

2. Formandens beretning:
Året startet helt normalt med første afdeling af NyborgTri cup (400m fri i svømmehal) og et velbesøgt
løbekursus med ekstern instruktør, efterfulgt at fælles spisning.
Så ramte Covid-19 nedlukningen med aflysning af svømmetræning og de følgende afdelinger af cuppen.
Påske event med ”træning samme hver for sig” via Facebookgruppen med god aktivitet.
Aflysning af vores stævne Nyborg Minitri
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 Okkerholm 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 beslutter at aflyse vores stævne også i 2021.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Christian fremlagde regnskab. Årets resultat blev et minus på kr 6000,- Sidste års Minitri gav ingen
overskud. Klubtøj ligger på laver ved Intersport.
Af hver kontingentindbetaling viderebetales kr 240,- til Dansk Triatlon til licens og forsikring.
Regnskab blev godkendt.

4. Bestyrelsens planer for det indeværende år, samt forelæggelse af budget for indeværende år.
Budget og tilhørende forslag til aktiviteter fremlægges og diskuteres.
Svømmetræner står højt på listen.
Forsættelse af løbekursus med Zlatko en god ide, men foreløbig udskudt på ubestemt tid.
Der var flere forskellige forslag oppe at vende fra bestyrelsen og de tilstedeværende medlemmer.
Træningstur/weekendtur var der stor opbakning til.

Lisbeth havde flere gode forslag, fx arrangement med Stig Pryds omkring vejrtrækning.
Forlag om foredrag med topatleter, trænere eller lign. omkring træning og kost.
Tilskud til deltagelse i specifikke stævner for at samle flere medlemmer til samme stævne.
Fællesspisning.
Holdtidskørsler for at skabe lidt indbyrdes konkurrence.

5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
Ingen forslag fra medlemmer.
Forslag fra bestyrelsen:
1) Refundering af betalt kontingent pga. covid-19 og den lange periode uden mulighed for indendørs
svømmetræning.
De tilstedeværende medlemmer argumenterer for at man hellere vil bruge pengene på nogle
fremadrettede fælles aktiviteter.
Forslag nedstemt.
2) Nedsættelse af styregruppe/arbejdsgruppe til at arrangere Minitri 2022
Det diskuteres om det forsat giver mening at afholde stævnet. Hvilken værdi har det for klubbens
medlemmer og for at skaffe nye medlemmer? Hvad med økonomien – kan det bringes til at give et
overskud til klubkassen. Kort sagt – hvorfor afholder vi Minitri? Det besluttes at gå videre med at
nedsætte en arbejdsgruppe og at dette bliver afgørende for om Minitri arrangeres fremover.
Forslag vedtaget.
6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr 1000,- pr år.
Dette vedtages.
7. Valgt til bestyrelsen
Der var genvalg til alle. Bestyrelse er således:
Formand Michael Hainz Christensen.
Bestyrelsesmedlem Mads Riis.
Bestyrelsesmedlem Kim Jesper Danielsen.
Bestyrelsesmedlem Mingus Okkerholm.
Bestyrelsessuppleanter Martin Okkerholm og Peter Hastrup Hansen
8. valg af revision
Revisor Kenneth Jepsen
9. Eventuelt
Intersport har hoodies til kr 150 med klubbens logo påtrykt.

