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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:
- næstformand (Søren villig til genvalg)
- kasserer (Christian Ubbesen villig til genvalg)
- bestyrelsesmedlem (Mads Riis ønsker ikke at genopstille)
- 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.
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Regnskab 2021
Driftsregnskabet 2021
Årets resultat blev et overskud på kr. 12.459 

Indtægtssiden blev på kr. 28.300: 

Kontingent var faldende grundet færre medlemmer med 31 
betalende mod 34 sidste år. Bestyrelsen er kontingent
fritaget. Netto kontingent blev kr. 24.500.
Årets Minitri blev ikke gennemført grundet Covid-19 og
derfor ingen indtægter. 

Klubsalg af tøj blev på kr. 600. Positivt var der indtægt fra
frivillig hjælp til Broløbet 2021 på kr. 3.200.  

Udgiftssiden blev på kr. 15.841: 
Kontingent til Triathlon Forbundet, DGI og Nyborg Idræts- & 
Fritidscenter andrager i alt kr. 8.470.
Udgifter til klubaktiviteter blev på kr. 2.983. Tricup havde
udgifter på kr. 1.016 og svømmearrangement med spisning
blev på kr. 1.967.  

Gebyrer blev på kr. 2.794. Nets blev på kr. 1.964. Der er 
skiftet til ny Nets løsning i klubmodulet som koster fast kr. 92 
pr. md. Kreditnota på for meget betalt til Nets er krævet på
kr. 423. Kommer som indtægt i 2022. Omkostninger til
hjemmeside kr. 830. Renter fra SparNord blev på kr. 1.374.

Nyborg Tri - regnskab 2021
Indtægter Kroner
Kontingent seniorer (note 1) 24.500,00      
Nyborg Minitri -                 
Klubsalg tøj 600,00           
Indtægter, Broløb 2021 3.200,00        
Indtægter i alt 28.300,00     

Udgifter Kroner
Nyborg Minitri -                 
Klubtøj - indkøb -                 
Kontingent Triathlon Danmark 7.870,00        
Kontingenter DGI, Nyb. I & F-Center 600,00           
Klubaktiviteter og stævner (note 2) 2.982,90        
Gebyrer (Nets, hj.side) 2.793,97        
Generalforsamling, øvrige 220,00           
Renteudgifter bank 1.373,97        
Udgifter i alt 15.840,84     

Årets resultat 12.459,16     

Note 2
Klubaktiviteter Kroner
Nyborg Tricup 1.015,90     
Svømmearr. med spisning 1.967,00     
Total 2.982,90     

Note 1
Kontingent Kroner
Seniorer (kr. 
1.000) 29.000 
Unge under 18 
år (2x kr. 500) 1.000 
Kontingent 
fritaget 5 senior, 
1 ung 5.500 

Kontingent i alt 24.500 



Regnskab 2021
Balance/egenkapital

Egenkapitalen pr. 31.12.2021 er på kr. 
139.600 og er øget med årets overskud
på kr. 12.459. 

Bankbeholdningen i Spar Nord pr. 
31.12.21 er på 141.076. 

I januar 2022 er der betalt kr. 1.476 for 
kontingent 4. kvartal til Triathlon 
Forbundet samt Nets som vedrører
2021. 

Salgsværdi af klub tøj er kr. 12.875 og er 
ikke medtaget i balancen. 

Træningsudstyr er værdisat til 0 kr. 

Balance kroner Aktiver Passiver
Egenkapital pr. 1/1 2020 127.140,83
Årets overskud 12.459,16
Egenkapital pr. 31/12 2021 139.599,99
Bankbeholdning 31.12.21 141.075,99   
Periodisering (note 3) 1.476,00
Aktiver (note 4) tøj og udstyr 0,00 0,00
Balance sum 141.075,99   141.075,99        

Note 3
Periodisering (reg. betalt 2022) Kroner
Klubkontingent DT Forbund 1.200,00     
Nets betaling gebyrer 276,00        
I alt 1.476,00     

Note 4
Tøj opgørelse Kroner
T Shirt (8 stk.) 2.200          
Langærmet cykel jakke (7 stk.) 4.200          
Kort ærmet cykel jakke (6 stk.) 2.400          
Bib shorts med seler (5 stk.) 2.500          
Løbe vest (2) 750             
Tri dragt (1 stk.) 825             
I alt tøjlager 12.875        
Tøjlager opbevares hos Intersport. Optælling 08.02.22

Udstyr Antal
Havbane med 7 bøjer 1
Racercykler 3
Enkeltstart cykler 1
Tidtagningsudstyr 1
Målportal 1
Slyngetrænere 2



Regnskab 2021

Lagerbeholdning

Tøj: Er optalt til salgsværdi kr. 
12.875. 

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
T Shirt (8 stk.) 2.200          
Langærmet cykel jakke (7 stk.) 4.200          
Kort ærmet cykel jakke (6 stk.) 2.400          
Bib shorts med seler (5 stk.) 2.500          
Løbe vest (2) 750             
Tri dragt (1 stk.) 825             
I alt tøjlager 12.875        
Tøjlager opbevares hos Intersport. Optælling 08.02.22

Udstyr Antal
Havbane med 7 bøjer 1
Racercykler 3
Enkeltstart cykler 1
Tidtagningsudstyr 1
Målportal 1
Slyngetrænere 2



Revisor påtegning regnskab 2021



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:
- næstformand (Søren villig til genvalg)
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- bestyrelsesmedlem (Mads Riis ønsker ikke at genopstille)
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- 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.



Sociale aktiviteter: 
1) Sæsonopstart, lørdag, løb, sauna, vinterbadning, spisning (6000,-) 19/3 - Søren.
2) Åben vand afslutningsfest (3000,-) september - Søren
3) Julefrokost/efterårsfest november (4000,-) - Mads
Fælles træning:
1) Tri-cup med stor afslutningsarrangement (1000,-)
2) ”Vis mig din løberute” – socialløb hvor medlemmer byder ind med dag og 

tidspunkt i Facebookgruppen. 
3) Cykeltur til Ærø/Langeland/Faaborg
4) Cykling på hverdagsaften i løbet af ugen
5) Nytårsløb 31/12
Foredrag/træning med ekstern instruktør:
1) Hvad skal det væare? (3000,-)
2) Søndagssvømmetræningsarrangement med Thea.



Budget 2022
Budget basis nuværende kontingent
Basis nuværende medlemsantal.
Basis nuværende “faste” udgifter.
Øget aktivitetsprogram klub aktiviteter.
Øget budget til træner udgifter.
Årets resultat kr. -9.000. 

Budget basis reduceret kontingent
Basis nuværende medlemsantal. 
Basis nuværende “faste” udgifter. 
Øget aktivitetsprogram klub aktiviiteter
Øget budget til træner udgifter. 
Årets resultat kr. -13.400. 

Nyborg Tri - Budget 2022
Med foreslået kontingent kr. 800/kr. 400
Indtægter Kroner
Kontingent 23.600             
Indtægter, tøjsalg 1.000               
Indtægter i alt 24.600             

Udgifter Kroner
Kontingent fritagelse bestyrelse 4.000               
Kontingent Triathlon Danmark 7.900               
Kontingenter DGI, Nyb. I & F-Center 600                   
Klubaktiviteter og events 15.000             
Træner herunder svømning 6.000               
Gebyrer (Nets, hj.side) 2.500               
Generalforsamling, øvrige 600                   
Renteudgifter bank 1.400               
Udgifter i alt 38.000             

Årets resultat -13.400            

Nyborg Tri - Budget 2022
Med nuværende kontingent kr. 1.000/kr. 500
Indtægter Kroner
Kontingent 29.500            
Indtægter, tøjsalg 1.000              
Indtægter i alt 30.500            

Udgifter Kroner
Kontingent fritagelse bestyrelse 5.500              
Kontingent Triathlon Danmark 7.900              
Kontingenter DGI, Nyb. I & F-Center 600                 
Klubaktiviteter og events 15.000            
Træner herunder svømning 6.000              
Gebyrer (Nets, hj.side) 2.500              
Generalforsamling, øvrige 600                 
Renteudgifter bank 1.400              
Udgifter i alt 39.500            

Årets resultat -9.000            



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.
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7. På valg til bestyrelsen:
- næstformand (Søren villig til genvalg)
- kasserer (Christian Ubbesen villig til genvalg)
- bestyrelsesmedlem (Mads Riis ønsker ikke at genopstille)
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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.



Bestyrelsen foreslår at kontingent nedsættes til kr 800,-

1) For at stoppe medlemsflugt og tiltrække nye 
medlemmer.
2) For at nedbringe den store kassebeholdning klubben har 
for nuværende.
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