
Referat fra Generalforsamling i Nyborg
Triathlon Klub
Generalforsamlingen afholdes i Nyborg Idrætspark søndag den 26. februar 2023. 14
medlemmer deltager.

Referent: Kim Jesper Danielsen

1. Valg af dirigent
Som dirigent vælges Peter Hasstrup Hansen. Dagsordenen godkendes af deltagerne.

2. Formandens beretning
Formand Michael Hainz Christensen aflægger beretning. Blandt andet er antallet af
medlemmer steget. Generalforsamlingen godkender formandens beretning med bifald.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse. Med kommentarer fra kassereren.
Regnskabet for 2022 præsenteres af kasser Christian Ubbesen. Regnskabet er godkendt af
revisor Kenneth Jepsen.

4. Bestyrelsens planer for det indeværende år,
samt forelæggelse af budget for indeværende år
Formanden præsenterer blandt andet planer om fælles arrangementer, fx julefrokost eller
opstartsfest, tilskud til deltagergebyr og indkøb af kamera.

5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der er ikke forslag fra medlemmerne. På opfordring af formanden kommer deltagerne på
generalforsamlingens med en stribe idéer til forslag.

Idéer til aktiviteter. Bruttoliste i tilfældig rækkefølge:
● En årlig fest. Forårs- eller opstartsfest. Fest for markering af afslutningen af åben

water træning.
● Stævnekalender.
● Betaling af deltagergebyr til udvalgte stævner, fx i Ringe, Lundeborg og Sønderborg.
● Go Pro undervandskamera.



● Åbent vand livredningskursus.
● Fysisk træning, fX ved Kasper Sohn.
● Ekstern træner til input for svømning og cykling. Svømmetræner og

svømmeinstruktion.
● Rykke dato for 6. afdeling af Nyborgtri Cup 2023 lørdag den 2. september 2023 for

ikke, at kollidere med stævnet Alssundman 3. september 2023.
● Træningslejr med socialt arrangement.
● Fyn Rundt cykeltur med følgebil og overnatning.
● Opstilling af container til grej ved Søbadet.
● Rådgivning om cykelteknik, position på cykel, fx ved Thomas Hansen fra Bike4Fit

eller Mads Frank fra Frank Institute of Sports.
● Lokal omtale af klubben og træningsmuligheder i Lokalavisen.
● Fælles virtuel online cykeltræning.
● Aktivitestudvalg som kan prioritere og arbejde videre med de gode idéer.

Aktivitetsudvalg
For at arbejde videre med og prioritere bruttolisten nedsættes et aktivitetsudvalg af:

● Kenneth Thorsgaard Hansen
● Morten Hansen
● Peter Hasstrup Hansen
● Søren Gert Nielsen

6. Fastsættelse af kontingent
Generalforsamlingen godkender at kontingentet fastholdes på kr. 800 pr. år.

7. På valg til bestyrelsen
● Genvælges for 2 år:

○ Formand Michael Hainz Christensen
○ Bestyrelsesmedlem Dennis Husted Sørensen
○ Bestyrelsesmedlem Kim Jesper Danielsen

● Vælges for 2 år:
○ Kenneth Thorsgaard Hansen

● 2 bestyrelsessuppleanter:
○ Martin Okkerholm genvælges og Lisbeth Høj vælges

8. Valg af revision
● Kenneth Jepsen genvælges som revisor
● Martin Okkerholm genvælges som revisorsuppleant



9. Eventuelt
Ingen punkter under eventuelt.


