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Referat af ordinær generalforsamling i Aalborg Triathlon Klub 2012 

Afholdt i Skovdalen mandag d. 26. marts 2012 kl. 18:30. 

1. Valg af ordstyrer 
Willy Jakobsen blev valgt som ordstyrer. Generalforsamlingen er varslet i god tid. 

2. Formandens beretning for det forløbne år (Kort referat) 
2011 var endnu et begivenhedsrigt år i Aalborg Triathlon Klub.  

Afholdte stævner: DM duathlon, Tri4Fun, Haraldslund Triathlon og Nytårsløbet. Desuden intern Fusion 
Cup (16 kvinder, 43 herrer). 
Sociale arrangementer: hjælperfest, hawaii night, julehygge, julefrokost. Desuden foredrag af Martin Jen-
sen. 
Tak til alle arrangører og hjælpere. I 2011 lykkedes det at dele arrangøropgaver mellem flere personer og 
mange medlemmer har påtaget sig hjælperopgaver. En udvikling der skal fastholdes.  

Sportsligt har der været meget stor stævnedeltagelse. Både små og store stævner over hele landet og i 
udlandet. Mange har deltaget i deres første triathlon og i første ironman. Deltagelse af medlemmer på alle 
niveauer. 
Der er opnået rigtig flotte resultater. Medaljer ved flere dm stævner, Elite holdmedalje og AgeGroup titler.  

Konkurrenceholdet har været med til at skabe resultater men har også medvirket til stor deltagelse fra 
andre atleter i træningerne.  
Igen har vi mærket sportens store succes og fået mange nye medlemmer. Til tider rigtig mange til svøm-
metræning, hvilket har medført ansættelse af en ekstra svømmetræner. 

Tak for et godt år. 

3. Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse 
Jannie fremlagde regnskabet. Overskud på 38.657 kr. mod -375 kr. budgetteret. 
Væsentligt større indtægter end budgetteret grundet medlemstilvækst samt nye sponsorer. 

For 2012 er der budgetteret med et overskud på 14.500 kr. 
I budgettet er der regnet med en medlemstilgang. 

Det blev påpeget at der kan søges penge ved SIFA ved fælleskørsel til stævner. Dette er gjort for i 
år, men ikke medregnet i budgettet da det ikke vides om vi får støtte til det. 
Regnskabet blev godkendt enstemmigt. 

4. Fastsættelse af kontingent 
Det foreslås at det nuværende kontingent fastholdes, men med det forbehold at der kan pålægges 
en stigning i tilfælde af at klubben tilføres uforudsete udgifter svarende til hvad DTriF sætter klubkontin-
gentet op med. 
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Der var tvivl om for hvilket år kontingentet kan fastsættes på generalforsamlingen uden at vedtægterne 
skal ændres. Det blev foreslået at det kontingent der fastsættes gælder fra generalforsamlingen og indtil 
til næste generalforsamling, men at der skal tjekkes op på reglerne inden næste generalforsamling. 

Det blev vedtaget enstemmigt at kontingentet fastholdes. 

5. Behandling af indkomne forslag 
Der er blevet stillet forslag om at indføre differentieret kontingent, således at konkurrenceholdsatleter be-
taler forhøjet kontingent som bestyrelsen vedtager: 
Baggrunden for forslaget er at der er store udgifter til konkurrenceholdet i form af personlig 
træner. Det koster knap 5000 kr. om året pr atlet. De penge går også delvis til Aksel som klubtræner og til 
Aksel for at lave svømmesæsonplan. 
Mange tilkendegiver at de synes at konkurrenceholdet er berettiget og at klubben får meget ud af at have 
konkurrenceholdet i klubben. 
Forslaget falder. 

6. Valg af formand (ikke på valg) 

7. Valg af kasserer (Jannie ikke villig til genvalg) 
Bestyrelsen foreslår Morten Søndergaard som ny kasserer. Han blev enstemmigt valgt. 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) 
Mona og Andreas ønsker ikke at fortsætte. 
Bestyrelsen foreslår Henrik Bruun og Søren Eriksen. 
De blev valgt enstemmigt. 

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år, ikke på valg) 

10. Valg af to suppleanter 
Lige nu har klubben ingen suppleanter. 
Heidi Thranum er valgt som 1. suppleant enstemmigt. 
Aksel Nielsen er valgt som 2. suppleant enstemmigt. 

11. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 
Willy Jakobsen er villig til genvalg som revisor. Willy blev valgt enstemmigt. 
Jannie Nielsen er valgt enstemmigt som revisorsuppleant. 

12. Valg af udvalg 
Bestyrelsen ønsker at der dannes udvalg til at arrangere stævner samt sociale arrangementer. 

Haraldslund Triathlon: Martin Linneberg, Thomas Espensen, Andreas Kruse Runge. 

Nytårsløbet: Søren Eriksen, Aksel Nielsen 

Sommeraften/grillfest (evt. efter OL-tri): Jacob Dencker, Henrik Uttrup 

Hawaii-Night: Andreas Timm, Lasse Munch 

Julefrokost: Lenette Pedersen, Mona Lindved, Emine Jakobsen 
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Julehygge m. æbleskiver: Mona Lindved 

Der blev stillet forslag om et udvalg til sportslige arrangementer (eksempelvis svømmeweekend) 
Kristian Qvistgaard og Asger Jensen er villige til at stå for en svømmeweekend. 

Sponsorudvalg: Heine Pedersen 

13. Eksklusion af medlemmer 
Ingen problemer 

14. Eventuelt 
Behandling af forslag til DTriF generalforsamling: 

Forbundet vil gerne nedlægge begrebet datterklubber. 
Det er blevet vedtaget at der stemmes for forslaget. 

Forbundet vil ændre antallet af stemmer pr. klub således at det er fordelt efter antal medlemmer. 
Det er blevet vedtaget at der stemmes imod forslaget. 

Kåring af årets atlet: Michael Mortensen 
Michael Mortensen har det seneste år stillet op i mange konkurrencer og opnået flotte resultater hver 
gang.  
Michael startede med en fjerdeplads i Frøs Duathlon.  
Ved DM duathlon blev Michael nr. 10 i elitefeltet og var stærkt medvirkende til at Aalborg Triathlon Klub 
vandt en medalje i holdkonkurrencen. 
I Haderslev Triathlon ½ Ironman blev Michael nr. 5 og ved Frøs ½ Ironman blev han nr. 3. 
På den hele ironman distance markerede Michael sig også flot. Ved Challenge Copenhagen kom han i 
mål på 9 timer og 12 min., hvilket var den hurtigste ironman tid for en triathlet fra Aalborg Triathlon Klub i 
2011. 

Kåring af årets medlem: Søren Eriksen 
Søren havde sidste sæson sin debut som triatlet. Her deltog han i Holstebro Triathlon, Jels ½ ironman, 
Challenge København og Hirtshals Mini Triathlon. Mest bemærkelsesværdig må være Sørens tid ved 
Challenge København på bare 10 timer og 23 min! Ved siden af sine aktiviteter som atlet har Søren hjul-
pet klubben som arrangør af Nytårsløbet og hjulpet som hjælper ved diverse aktiviteter. Søren er altid 
glad og frisk med en hurtig bemærkning som bidrager til en glad og venlig atmosfære. 


