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1. Valg af dirigent(ordstyrer) 
Bo Hammer Pedersen er valgt som ordstyrer.  
 
2. Formandens beretning for det forløbne år 
Formandens beretning er sendt rundt på mail den 12.03.17 fra Aalborg Triathlon Klub. 
 
Hovedpunkterne herfra  
 
Kommentar:  
Der skal være sammenhænge mellem opgaver som klubben påtager de medlemmer som har mulighed/lyst til at 
hjælpe til arrangementer.   
Der skal overvejes hvilke stævner som klubben vælger at sige ja til at hjælpe eller arrangere. 
Hvorfor skal der være stigning i kontingentet, når der skal skæres ned på tilskud til de sociale arrangementer?    
 
 
3. Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse 
Regnskabet er godkendt.  
Budgettet er blevet gennemgået, og til orientering. 
 
Kommentar:  
Der er en skam at der i regnskabet ikke er blevet brugt det som der skal til socialarrangementer, tøj mm. når der er 
varslet at der ikke er tilskud til det i næste års regnskab.  
Det skaber nødvendigvis ikke flere hjælper ved at have hjælperpointen, det stilles spørgsmål som dette skal for-
sætte. Hjælperpoint er fjernet i budgettet 
Kan der findes en sponsor som kan sponsorere klubben? Skulle der være et sponser-udvalg? 
 
4. Fastsættelse af kontingent 
Det foreslås at kontingentet øges, så medlemskab bliver: 
Triathlon: 1600,- 
Duathlon: 1000,- 
Ungdom+ungdomsafdeling: 900,- 
 
Forslaget er ved vedtaget. 
Med 27 stemmer på ja og 8 stemmer nej 
 
Kommentar:  
Er det en mulighed for at kan binder sig til at hjælpe når man binder sig ind, og på den måde undgå en stigning i 
kontingent.  
Kan problemet løses på en anden måde, med at spare på andre udgifter, træner 
 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
 a. Forslag til ændring i § 5 til ”Foreningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen og er gæl-
dende for kontingenter med forfald efter beslutningstidspunktet, dog kan bestyrelsen ved ændring af Dtrifs medlems-
afgift regulere kontingentet i forhold til dette udenom generalforsamlingen”  
 
Forslaget er vedtaget ved håndsoprækning. 

 
 b. Forslag 1 Dtrif – Justere medlemsafgiften for klubberne pr. 1/1-2018 til 240 kroner (2012 niveau) 
for medlemmer over 18 år og fastholde 0 kroner for medlemmer under 18 år. Medlemsafgiften er for nuværende 200 
kroner for medlemmer over 18 år 
 
Forslaget er vedtaget ved håndsoprækning 
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c. Forslag 2 Dtrif – Regulering af klubkontingent efter det danske prisindeks. Vedtages det vil klub-

kontigent oplyses på Dtrifs ordinære generalforsamling der afholdes inden 1. april 
 
Forslaget er nedstemt ved håndsoprækning. 
 

d. Forslag 3 Dtrif – Anmodning om startfællesskab mellem Multiatleterne og ETOM under Esbjerg 
Ungdoms Triathlon 
 
Forslaget er nedstemt ved håndsoprækning. (se under aktuel) 
 
 
6. Valg af formand (ulige år) 
Mads Petersen er på valg og genopstiller ikke 
Der er ikke nogen som stiller op som formand. 
 
Da dette er tilfældet bliver det stemt om vi skal forsætte generalforsamlingen eller slutte. Og der er stemt om at for-
sætte ved håndsoprækning.  
 
7. Valg af kasserer (lige år) 
Ikke aktuelt i år 
 
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) 
Ikke aktuelt i år 
 
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 
Jess Henrischsen er på valg og genopstiller ikke 
Pernille Linder er på valg og genopstiller ikke 
Morten Delarose er på valg og genopstiller 
 
Anders Aaskov, Mads Søgaard og Morten Delarose er valgt og genvalg.  
 
 
10. Valg af 2 suppleanter (hvert år), med angivelse af 1. suppleant og 2. suppleant 
Andreas Kruse Runge er valgt som 1. suppleant og Aksel Nielsen er valgt som 2. suppleant. 
 
11. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant 
Willy Bulh er valgt som revisor og Nina N. Jensen som revisorsuppleant. 
 
12. Valg af udvalg 
Julefrokost 
Clara Guldhammer, Ronnie Kristensen og Anders Aaskov 
 
Nytårsløb 
Søren Hyldal, Laila Nygaard, Anders Christensen og Andreas Runge 
 
Landsstævne  
Mads Petersen, Aksel Nielsen og Mads K. Jørgensen 
 
Arrangørgruppe AKIF/DMI stævne i 2018 
Søren Hyldal, Pernille Linder og Lise Konge. 
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Tovholdere til arrangement Vestre Fjordpark 10. juni 
Der er ingen der melder sig 
 
Samarbejdsudvalg med Aalborg Atletik og motion 
Kristian Trier, Pernille Linder og Maria Buchvoll 
 
13. Eksklusion af medlemmer 
Dette er ikke aktuelt. 
 
14. Eventuelt 
Under punkt 5 stykke c: Hvis der er enighed om at der alders inddelingen går til og med 18 år, så kan forslaget ved-
tages.  
 
Årets medlem er blevet afstemt og Ronnie Kristensen 
Som årets atlet er Søren Hyldal blevet valgt.  
 
Kommentar og input:  
Skal det være en vision om hvor klubben skal hen? Hvad vil klubben gerne i fremtiden?  
Skal vi værne om de medlemmer der kommer til træningen, eller skal vi gøre mere for at få nye medlemmer? 
Ønsker man at få flere medlemmer, hvor hvad kan man gøre for det?  
 
Der er lidt ytringerne omkring at træningen har været for hårdt.  
Det stilles spørgsmål omkring hvornår de nye medlemmer falder fra, om det er noget med træningen. 
 
I hvilken retninger skal klubben bevæge sig?  
Hvad er der for nogen medlemmer vi gerne vil have i klubben.  
 
Medlemmerne giver udtryk for at bestyrelsen har mandat til at vælge en vej, og vil bakke om dette.  
 
Det skal tænkes i at mange atleter har deres egen træner. Og klubtræningen kan være mere løst, hvor det kan være 
mere legalt at høre deres egen programmer.  
Der kan være en fleksibilitet i træningen, så er der mulighed for at lave egen træningen oven i en evt. svømmetræ-
ning.  
Men man skal passer på at der ikke bliver lavet en klub i klubben. 
 
 

 
Referent: Pernille Linder 


