
1. Velkomst. 
2. Kåring af årets atlet, årets medlem samt årets ungdomsmedlem 

1. Årets Atlet, Benjamin Mark Andersen (ikke tilstede) 
2. Årets Medlem Pernille Linder 
3. Året Ungdomsmedlem Clara Nielsen 

3. Tak til afgående medlemmer af bestyrelsen 
1. Morten Delarose 
2. Anders Aaskov-Hansen 
3. Mads Søgaard 

4. Generalforsamlingen starter officielt 

Generalforsamling Aalborg Triatlon Klub 25. marts 2019 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne.  
 
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.  
 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:  

1. Valg af dirigent(ordstyrer) 
1. Bo Hammer valgt 

2. Formandens beretning for det forløbne år 
1. Formand Mads Kaae Jørgensen fremlagde årets beretning, der blev godkendt 

3. Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse  
1. Økonomiansvarlig Anders Rønne gennemgik regnskabet 

1. Revisionspåtegnet regnskab foreligger ikke, hvorfor det ikke kan godkendes 
2. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, så snart revisorpåtegnet 

regnskab foreligger (forventeligt indenfor 1-2 måneder) 
3. Forslag om at nedsætte arbejdsgruppe, der favner videre end bestyrelsen til 

at se på muligheder for indtægter og besparelser 
1. Simon Jørn, Heidi T., Keld & Henrik I. meldte sig til arbejdsgruppen 
2. Forslag foreligger fra gruppen indenfor 6 uger 

4. Fastsættelse af kontingent  
1. Bestyrelsen fremlagde forslag om kontingentstigninger for alle medlemstyper 
2. Ifht. budget for 2019 blev det fremlagt at det måske ikke er nok at øge 

kontingentet, da der må forventes frafald 
3. Der bør ses nærmere på hvor der ellers kan laves besparelser 
4. Der bør laves oftere økonomiopfølgning (status og tilretning) fra bestyrelsens side 
5. Mads Kaae gør opmærksom på at bestyrelsen er til for at føre medlemmernes 

ønsker ud i livet (økonomi, træning, niveau) 
6. Vi bør overveje vores træningsniveau/kvalitet 



7. Uanset udfaldet af kontingentstigning eller ej, bør der findes yderligere besparelser 
hurtigst muligt 

8. Forslaget om kontingentforhøjelse blev vedtaget 
9. Vedtaget at medlemmer, som skal betale kontingent i perioden fra denne 

generalforsamling og indtil den ovenfor nævnte, ekstraordinære 
generalforsamling, skal have reguleret kontingentindbetalingen, såfremt der på 
den ekstraordinære generalforsamling vedtages en nedsættelse af kontingentet. 

5. Behandling af indkomne forslag  
1. Forslag om at vi finder en eller flere farver, som er klubbens farver, så man kan 

kende sine klubkammerater 
1. Der nedsættes et tøjudvalg, der kommer med forslag til fremtidigt tøj(Mads, 

Mads, Laila og Henrik I.) 
6. Valg af formand (ulige år)  

1. Mads Kaae Jørgensen genvalgt 
7. Valg af kasserer (lige år)  
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)  
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 

1. Aksel Nielsen, Henrik Israelsen, Anette Bach valgt 
10. Valg af 2 suppleanter (hvert år), med angivelse af 1. suppleant og 2. suppleant  

1. Nanna valgt til 1. suppleant 
1. Evt aktiv med ansvar for nye medlemmer 

2. Mads Stokkendahl valgt til 2. suppleant 
11. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant  

1. Nina valgt som revisor 
2. Simon Jørn valgt som revisorsuppleant 

12. Valg af udvalg  
1. Tri4Fun – Laila, Anette, Henrik B, Iben 
2. Nytårsløb – Søren, Thomas E., Runge, Pernille 
3. Julefrokost – Lasse, Anders A., Mads Stokkendahl 

13. Eksklusion af medlemmer  
14. Eventuelt 

1. Formandens mandat til afstemning ved DTriFs generalforsamling 

1. Formandens indstillinger blev fulgt 

2. Nærmere samarbejde med AAM 

1. Der blev givet tilsagn om at fortsætte dialogen 

 

25. marts 2019 

Henrik Bruun 

Referent 


