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1. Valg af ordstyrer 

a. Willy Jakobsen 

b. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.  

 

2. Formandens beretning for det forløbne år 

Det seneste år har budt på mange begivenheder. Der har været fremgang over hele linien, både 

for sporten som helhed, men også for vores klub.  

Vi har fået mange flere medlemmer, flere midler og flere muligheder. Samtidig giver en sådan 

fremgang os også nogle udfordringer i form af planlægning og koordinering. Bestyrelsesarbej-

det bliver mere omfattende og vores trænere får en større opgave.  

Vi har øget mængden af svømmetræning for at kunne tilgodese alle medlemmer og ansat endnu 

en træner.  

 

Vi har endnu engang afholdt flere stævner. For tredje gang holdt vi Tri4fun for en mængde sko-

leelever. Vandet var koldt, men arrangementet forløb uden problemer og med glade deltagere.  

Vi har også afholdt ½ og ¼ Ironman for første gang. Det gik over egne forventninger. Nytårslø-

bet er igen afholdt, med ca. samme mængde deltagere som sidste år.  

Sidst men ikke mindst har vi endnu engang afholdt vores klubmesterskab, Fusion Cup, med 69 

deltagere. 

Vores sociale arrangementer har også haft en fremgang med både flere arrangementer og større 

deltagerantal end tidligere. Vi håber stadig at se arrangører og deltagere til fremtidige arrange-

menter. 

Der rettes en stor tak til både arrangører og hjælpere til de enkelte arrangementer, og i klubben 

som helhed. 

 

Vi har haft mange deltagende medlemmer i forskellige stævner både i landet og udenfor. Både 

førstegangstriatleter og rutinerede folk har deltaget i stævner på alle niveauer rundt omkring.  

I tidligere tider kunne en enkelt mand overskue alle resultater som vi havde i klubben, det kan 

man ikke længere. Der har været mange gode resultater imellem, blandt andet havde vi 5 delta-

gere på Hawaii og vi har fået ny klubrekord på Ironman distancen.  

Vores konkurrencehold er med til at give et stabilt fremmøde i klubben, og vi håber det bliver 

ved. 

  

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse 

a. Vi har optjent 111.000 i egenkapital i 2013. Dette ligger specielt i vores stævne og vores 

medlemstilgang. Vores træningsudgifter stiger ikke proportionelt med vores medlemstil-

gang, og dette skaber overskuddet.  

b. Den nuværende egenkapital er 256.000.  

c. Spørgsmål angående SIFA og ture til St. Pölten og Harzen 

i. Bestyrelsen har valgt at man i det næste år ikke længere søger bredt, og derfor burde 

de aktiviteter som muligvis ligger uden for klubben ikke længere være med. 

d. Der foreligger endnu ikke endeligt regnskab for det i 2012 afholdte nytårsløb.  
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e. Afklaring af ”licens” spørgsmål i kontrakterne med trænere bør findes på første bestyrel-

sesmøde.  

f. Fusion Cup mangler i budgettet såvel som regnskabet.  

g. Regnskabet er godkendt 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

a. Kontingenterne bibeholdes.  

b. Det foreslås at prisen på ungdom kan stige til næste år, med øget kvalificeret trænings-

mængde og derfra øget pris. 

c. Andre foreslår at holde det billigt for at modgå den store investering i udstyr.  

 

5. Behandling af indkomne forslag 

a. Ændring af vedtægter 

i. §2 ændres til: ”Foreningens formål er at udbrede interessen for, kendskabet til og 

udøvelsen af triathlon og duathlon.  

Ud over at varetage breddeidrættens interesser vil foreningen arbejde for at udvikle 

eliten.”  

1. Ændringen er vedtaget 

ii. §5 Første sætning ændres til: ”Foreningens kontingent fastsættes af generalfor-

samlingen og er gældende for kontingenter med forfald efter beslutningstidspunktet.” 

1. Ændringerne er vedtaget  

iii. §8 ændres så der vælges 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer i hhv. lige og ulige år.  

1. Ændringen er vedtaget 

 

6. Valg af formand (ulige år) 

a. Keld Hejlskov er villig til genvalg 

i. Valgt ved fredsvalg 

 

7. Valg af kasserer (Lige år) 

a. Ikke aktuelt 

 

8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (Lige år)  

a. Ikke aktuelt 

 

9. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (Ulige år)  

a. Afgående er ikke villige til genvalg 

b. Heidi Thranum, Pernille Linder og Dennis Nielsen er valgt ved fredsvalg 

 

10. Valg af to suppleanter 

a. Anni Bay Smidt som 1. suppleant  

b. Lise Stengaard som 2. suppleant  
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11. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 

a. Willy Jacobsen 

b. Jannie Smidt Nielsen  

 

12. Valg af udvalg 

a. Grill ved Fusion Cup 

i. Jacob Dencker, Henrik Uttrup og Andreas Timm 

b. Hawaii Night 

i. Jakob Pedersen 

ii. Andreas Timm 

iii. Lasse Munk 

iv. Maria Madsen 

c. Julefrokost 

i. Kristian Qvistgaard, Asger Jensen og Mathilde Hostrup 

d. 25 års jubilæum 

i. Mona Lindved, Lenette Pedersen, Lise Stengaard, Martin Linneberg og Hans Jørgen 

Bach 

e. Nytårsløb 

i. Andreas Runge 

ii. Keld Erland Sørensen 

iii. Vi forsøger at finde en 1-2 personer mere  

 

13. Eksklusion af medlemmer 

a. Ingen bemærkninger  

 

14. Eventuelt 

a. Behandling af forslag til Dansk Triathlon Forbunds generalforsamling 

i. Kontingenter – vi forventer at gå med på det foreslåede 

ii. Startfællesskaber – Vi forventer at stemme imod 

iii. Bestyrelsessammensætning – Vi forventer at stemme for, men gør opmærksom på at 

det ikke kan give 8-10, der er noget med formuleringen.   

b. Oprettelse af ungdomsafdeling i Aalborg Triathlon Klub 

i. Ungdomsafdelingen er i første omgang to træninger ugentligt, siden hen måske me-

re. 

ii. Vi forsøger at finde flest muligt unge mennesker, og at fange dem med gode aktivi-

teter nærmere end mange. 

iii. Ungdomssamarbejde med svømmeklubberne kan måske fange nogle af de frafaldne 

svømmere.  

c. Kåring af årets atlet  

i. Søren Sørensen 

d. Kåring af årets medlem 

i. Kristian Qvistgaard 

e. Navneskilte til næste år 
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f. 1. og 2. suppleant i vedtægter 

g. Martin Linneberg vil gerne spare med nytårsløbarrangørerne, hvis de gerne vil have en hånd 

h. Information fra den gamle hjemmeside er bibeholdt, men der er et hængeparti med at over-

føre til ny hjemmeside. Dette kan opprioriteres af den nye bestyrelse.  

i. Ønsker til ændringer til træningen må man meget gerne sende til trænere, da de gerne vil 

lære at blive bedre, men også afklare lyst og behov blandt klubbens medlemmer før næste 

sæson. Planlægningen starter allerede i juni.  

j. Personlig sponsorering skal afklares hurtigst muligt med en passende ramme. 

i. Sponsorarbejde lægges til ny bestyrelse  

k. Modtagelse af nye medlemmer skal blive mere klar. 

i. Inspiration efter mødet. 

l. Skal vi have en vision for klubben? Eventuelle forslag kan sendes til bestyrelsen.  

m. Forventer vi et stop for optag af medlemmer?  

i. Som udgangspunkt vil vi gerne undgå medlemsstop, men vi gør ikke noget for at til-

trække nye medlemmer. Trænerne vurderer løbende belastningen på specielt svøm-

metræningen. 

n. Rabat på svømmebilletter? 

i. Der bliver en mulighed i Haraldslund 

 


