Referat fra generalforsamling 2022 i
Nyborg Triathlon Klub
Generalforsamlingen er afholdt 27. februar 2022 i Nyborg Idrætspark, lokale Storebælt. 12
medlemmer deltog.
Der er primært tale om et beslutningsreferat.
Referent: Kim Jesper Danielsen.
Bilag: Beretning fra formanden. Regnskab 2021 med noter samt budget 2022 fra
kassereren. Bestyrelsens planer for 2022.

1) Valg af dirigent
Søren Gert Nielsen vælges som dirigent og ordstyrer, og bekræfter, at dagsorden og
indkaldelse til generalforsamlingen er i overensstemmelse med klubbens vedtægter.

2) Formandens beretning
Formand Michael Hainz Christensen beretter om aktiviteterne i Nyborg Triathlon Klub i året
2021.
Generalforsamlingen godkender og takker for beretningen.
I beretningen for 2021 kommer formanden blandt andet ind på, at aktiviteterne i klubben er
hårdt ramt af Covid 19. Alligevel er fungerer fx svømmetræningen i Storebælt og
sæsonstarten med cykeltræningen rigtig godt.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse
Kasserer Christian Ubbesen fremlægger regnskabet.
Generalforsamlingen godkender regnskabet.
Regnskabet for 2021 viser overskud. Indtægterne kommer blandt andet fra kontingent,
broløb og på salg af tøj. Udgifterne går blandt andet til kontingent til Triathlon Danmark,
klubaktiviteter og -arrangementer samt gebyrer.

4) Bestyrelsens planer for det indeværende år,
samt forelæggelse af budget for indeværende år
Formanden præsenterer bestyrelsens planer og budgettet for aktiviteterne.
Bestyrelsen planlægger:
● Sociale aktiviteter, fx markering af sæsonstart.
● Fælles træning, fx vis os din løberute.
● Foredrag eller input ved eksterne oplægsholdere eller instruktører.
Generalforsamlingen godkender bestyrelsens planer og budget.

5) Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent sættes ned til 800 kr. fra 1.000 kr.
Baggrunden er blandt andet, at udgifterne til aktiviteter falder i 2021, som følge af færre
aktiviteter under Covid 19. Samtidig vil bestyrelsen gøre det mere attraktivt økonomisk, at
være og blive medlem af klubben.
Generalforsamlingen drøfter samtidig muligheden for, at dele kontingentbetalingen i 2
halvårlige betalinger. Det administrative kontingentsystem klubben har til rådighed
understøtter dog ikke muligheden for halvårlige betalinger af kontingent.

6) Fastsættelse af kontingent
Generalforsamlingen stemmer ja, til at fastsætte det årlige kontingent til 800 kr.

7) På valg til bestyrelsen:
●
●
●
●
●
●

Kasserer Christian Ubbesen villig til genvalg
Næstformand Søren Gert Nielsen 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

Generalforsamlingen genvælger de 4 bestyrelsesmedlemmer, som er villige til genvalg.
Som nyt bestyrelsesmedlem vælges Dennis H Sørensen.
Som nye bestyrelsessuppleanter vælges Allan Bau Petersen og Martin Okkerholm.

8) Valg af revision
Revisor og revisorsuppleant
Generalforsamlingen genvælger Kenneth Jepsen som revisor.
Martin Okkerholm vælges som revisorsuppleant.

9) Eventuelt
●

●

Klubtøj: Forslag om, at forære eksisterende klubtøj til medlemmer eller sælge med
stor rabat. Baggrunden er, at klubben har træningstøj med klublogo på lager, i
forskellige størrelser.
Blandt andre Dennis H Sørensen og Allan Bau Petersen har fået idéen, som bakkes
op blandt de fremmødte klubmedlemmer. Bestyrelsen følger op.
Træningstur med overnatning: Forslag om, at arrangere træningstur fx til Rebild
eller Harzen, med fælles bustransport og tilskud fra klubben.
Initiativtagerne, blandt andre Allan Bau Petersen, byder ind med korte konkret forslag
på skrift, fx på klubbens interne Facebookgruppe, for at vejre stemningen blandt
medlemmerne.

