
Ordinær generalforsamling i Aalborg Triathlon Klub 16. marts 2015 

1: Valg af dirigent 

• Keld er valgt som dirigent 

• Rettidig indkaldelse 

• Der skal være kampvalg  

2: Formandens beretning for det forløbne år 

• Punkter i fra dias, Mads fortæller omkring fremtiden i Aalborg Triathlon Klub 

• Beretningen er godkendt 

3: Regnskabet for forløbne år, fremlægges til godkendelse 

• Regnskab for 2014 er gennemgået og godkendt 

• Budget er fremlagt 

• Tilskud til stævner, man skal overveje hvor meget man får når man kører kort kontra lang, skal alle 

have lige meget ud af ordningen.  

4: Fastsættelse af kontingent  

• Fastholdelse af kontingent er godkendt. 

5: Behandling af indkomne forslag 

• Der er ikke indkommet nogle forslag, derfor ingen behandling.  

6: Valg af formand (ulige år) 

• Mads Dines Petersen villig til genvalg 

o Mads er genvalgt.  

7: Valg af kasserer (lige år) 

• Ikke relevant 

8: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) 

• Søren Eriksen er trådt ud, så der skal vælges en ny for en et-årig periode 

o Stemmerne er fordelt således at Lise Konge er valgt ind.  

▪ Pernille Linder Christensen 3 

▪ Andreas Kruse Runge 3    

▪ Lise Konge 25 

▪ Jess Henrichsen 7 

▪ Morten Delarose 7 

9: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 



• Pernille Linder Christensen villig til genvalg 

• Heidi Thranum genopstiller ikke 

• Dennis Nielsen genopstiller ikke 

Anders Kruse Runge, Morten Delarose, Jess Henrichsen og Pernille Linder Christensensen stiller op til valg. 

Der er stemt og følgende er valgt ind i bestyrelsen:  

• Morten Delarose 

• Jess Henrichsen  

• Pernille Linder Christensensen 

 

10: Valg af 2 suppleanter(hvert år), med angivelse af 1. suppleant og 2. suppleant 

• 1. suppleant Andreas Kruse Runge  

• 2. suppleant Lasse Bigum 

11: Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant 

• Revisor Willy Jakobsen  

• Revisorsuppleant Bo Hammer  

12: Valg af udvalg 

• Hawaii Night 

o Morten Delarose, Mads Stokkedal, mangler en 3. mand 

• Julefrokost 

o Lasse Bigum, Mette Andersen, Heidi Thranum 

• Nytårsløb 

o Lise Konge, Søren Kofoed og Mette Røndrup Jensen 

13: Eksklusion af medlemmer 

• Ikke relevant 

14: Eventuelt 

• Frivillighed. 

o Henrik opfordrer til allerede nu at tilmelde sig til hvornår man kan være hjælper. 

• Trafik officials 

• Førstehjælp 

• Orientering omkring svømmetræner situation. 

• Fra medlemmer: 

o Forslag om en opslagstavle i klub lokalet, gøre det mere til vores. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


