
Referart af generalforsamling 29.02.2016 
 

1. Valg af dirigent(ordstyrer) 

Keld Hejlskov er valgt.  
 

2. Formandens beretning for det forløbne år 

Mads gennemgår året, og beretningen kan læses på hjemmesiden.  

 

3. Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse 

Regnskabet er gennemgået på generalforsamling, og det er godkendt.  

Der var ingen indvendinger.  

Budgettet er fremlagt. Enkelte opklarende spørgsmål til elitepulje. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet forbliver uændret.  

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Forslag 1: Forslaget vedrører en vedtægtsændring med en præcisering af at beslutninger truffet 

på generalforsamlingen træder i kraft fra generalforsamlingen. Dette står ikke skrevet nogle steder. Derfor 

ønskes en præcisering. Derfor foreslås det at der i paragraf 8 tredje sidste afsnit laves følgende ændring 

  

I dag står det som: "Generalforsamlingen vælger en dirigent(ordstyrer), som leder generalforsamlingen. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, hvor ikke andet er nævnt i vedtægterne." 

  

Dette foreslås ændret til: "Generalforsamlingen vælger en dirigent(ordstyrer), som leder generalforsamlingen. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, hvor ikke andet er nævnt i 

vedtægterne. Ændringen træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen med mindre andet er vedtaget i 

forbindelse med forslaget" 

 

Det er enstemmigt vedtaget at forsalget om vedtægtsændringer træder i kraft dags dato.  

 

Forslag 2: Det foreslås at formanden og kasseren får udbetalt ”skattefri godtgørelse til frivillige” (2016 tal 5700 

kr). Grunden til dette, er det væsentlig større stykke arbejde som disse to stillinger kræver i forhold til tidligere. 

Velvidende, at der er mange, som gør et stort stykke arbejde i bestyrelsen, men begge disse to funktioner har 

flere deadlines, som de ikke selv kan styre i forhold til andre deadlines.  

 

Der er stemt om der var 24 som stemte for forslaget og 4 der stemte imod. Mads Kaae Jørgens og Mads Dines har 

begge erklæret sig inhabile i sagen.  

 

6. Valg af formand (ulige år) 

Ikke relevant 

  

7. Valg af kasserer (lige år) 

Mads Kaae Jørgensen er villig til genvalg. Genvalgt 

 



8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) 

Både Henrik Bruun og Lise Konge er villige til genvalg. Begge er genvalgt 

 

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 

Ikke relevant 

 

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

1. suppleant er valgt til Andreas Runge og 2. suppleant er valgt til Martin Skjødt Linneberg  

 

11. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant 

Willy er valgt om revisor, og Martin Skjødt Linneberg er valgt som revisorsuppleant. 

 

12. Valg af udvalg 

Hawaii Night: Andreas Runge + ydereligere arrangører  

Julefrokost: Mette Andersen, Brigitte Birkjær, Maria Buchvoll, Andreas Runge.  

Nytårsløb: Søren Kofoed 

 

13. Eksklusion af medlemmer 

Ikke relevant.  

 

14. Eventuelt 
 
Årets medlem: Martin Skøtt Linneberg 
Årets atlet: Benjamin Mark Andersen 
 
Ny struktur for EP medlemskab og træning:  
Tri4 har et forslag om en ny struktur, således at EP-medlemmer er medlem af Dtrif og ikke har et indslusnings 
kontingent hos de enkelte klubber.  
Der blev udtrykt bekymring om hvad der sker hvis kontingentstørrelsen for EP medlemskab øges. Bestyrelsen 
tager dette med videre til Dtrif generalforsamling 
 
Ændring af procedure ved udsendelse af forslag til Dtrif generalforsamling.  
8 dage før generalforsamling. 
Her var der ingen kommentarer 
 
Familiemedlemskab 
Neutral holdning 
Nedsæt udvalg.  
Ikke trække noget væk fra vores ny værende træning 
Alt fra 3-9 års alderen til udvikling på ungdomsafdelingen.  
Satse mere på de tilbud vi har i stedet for noget nyt.  
Forældre og børn laver forskellige aktiviteter, men måske på samme tid. 
Familiemedlemsskaber er måske ikke det rigtige ord, da det ikke er en familieaktivitet og der udtrykkes 
bekymring for om det skal være en rabatordning. 


