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Ordinær generalforsamling i Aalborg Triathlon Klub 2014 
Afholdes i Skovdalen mandag d. 3. marts 2014 kl. 19:00.  
 

1. Valg af dirigent(ordstyrer)  
 Willy er valgt 

 
2. Formandens beretning for det forløbne år  

 Antallet af medlemmer har givet klubben udfordringer, men også flere indtægter. Svømmetræ-
ning har været den største udfordring, og derfor har det været nødvendigt med medlemsstop til 
triathlon.  

 Ungdom er kommet til. 
 Sportslige præstationer.  
 Stævnerne og fusion cup.  
 Skovdalen som klublokale. 

  
3. Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse 

 Kort opsummering med nøgletal 
 Regnskabet er godkendt af medlemmerne  

 
4. Fastsættelse af kontingent  

 Kontingentet er uændret.  
 

5. Behandling af indkomne forslag  
Som følge af diskussion på generalforsamling i 2013 foreslår bestyrelsen ændring til §8 i klubbens ved-
tægter.Ved punkt 10 på dagsorden for ordinær generalforsamling forslås følgende: 
”10. Valg af 2 suppleanter” ændres til 
”10. Valg af 2 suppleanter (hvert år), med angivelse af 1. suppleant og 2. suppleant” 

 Dette forslag er godkendt af medlemmerne.  
 
Forslag fra dtrifs general forsamling skal ligges til afstemning på klubbens generalforsamling til 
næste år, og ikke under evt. som det er i denne dagsorden.  

 
5.1 Forslag om at Aalborg Triathlon klub optages i DCU motion, for på den måde at køre cykelløb. 

 Positivt indstillet.  
 

 
6. Valg af formand (ulige år)  

Keld Hejlskov ønsker at fratræde posten som formand (er egentlig ikke på valg) 
Mads Dines Petersen har meldt sig som kandidat til ny formand. 

 Mads Dines Petersen er valgt som formand.  
 

7. Valg af kasserer (lige år) 
Morten Søndergaard ønsker ikke genvalg. 
Vi mangler pt. kandidater til posten som kasserer! 

 Mark Paul Stahlbaum Larsen er valgt som kasserer.  
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8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)  

Henrik Bruun er villig til genvalg. 
Søren Eriksen er villig til genvalg. 

 De er begge genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.  
 

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) - Ikke aktuelt 
 

 
10. Valg af 2 suppleanter  

 Lise Konge er valgt som 1. suppleant 
 Annie Noer Bay-Smidt er valgt som 2. suppleant.  

 
11. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant  

Willy Jakobsen er villig til genvalg.  
 Willy er genvalgt som revisor 
 Janni Schøne Nielsen er genvalgt som 1. revisorsuppleant.  

 
12. Valg af udvalg  

 Grill ved fusion cup – 3. august – Jacob Dencker og Lenette Pedersen .  
 Hawaii night – Mads Stokkendal, Michael Skjødt Hansen  
 Julefrokost – Andreas Kruse Runge, Anders Christensen, Janni Charlotte Jakobsen 
 Nytårsløb – Lise Konge, Charlotte Vinther, Mette Røndrup Jensen 

 
13. Eksklusion af medlemmer  

 Ingen indvendinger.  

14. Eventuelt  
 Behandling af forslag til Dansk Triathlon Forbunds generalforsamling.  

o Optagelse af enkelt personer som medlemmer. Input fra medlemmer. 
 Prisen for enkelt personen er for lav i forhold til klub kontingent. 
 Første ret til stævnerne når man er i en klub. 
 Vi har medlemsstop så derfor skal der været et alternativ hvis man gerne vil køre 

triathlon.  
 Administrations arbejdet bliver lettere i klubben 
 Der blev ikke givet tilsagn om at det ville være en forringelse i forhold til den nuvæ-

rende situation.  
 

 Kåring af årets atlet. Vælges af bestyrelsen.  
o Anders Christensen  

 Kåring af årets medlem. Afstemning foretages inden generalforsamlingen.  
o Maria Madsen 

 
Forslag der ønskes forelagt for generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde mindst 5 dage 
før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer over 14 år, 
der har været medlem min. 2 måneder. Passive medlemmer har ingen stemmeret. 
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Ekstra dagsorden.  
 

1. Søndagscykling starter 16.03.2014 klokken 11:00.  
a. Retningslinjer  
b. Tema cykeldage. 
c. Mangler løjtnanter til gruppe 1.  

 
2. Mission/vision/mål: 

a. Der er informeret.  
 

3. Indtag af nye medlemmer:  
a. Hænger sig sammen med punkt 2.  
b. Skal man foran på ventelisen når man er duatlet.  


