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Kære venner 
 
Det var nok de færreste, der havde forestillet sig, at da vi fik afholdt den forsinkede 
generalforsamling sidste år, skulle gå næsten et år mere, inden den næste generalforsamling, og at 
landet og dermed nærværende klub, skulle igennem endnu en lukning. I kender selv historien, 
med aflyste og udsatte stævner, aflyst svømmetræning og store begrænsninger i det normale 
klubliv og træning. Jeg må sige; I har holdt det godt ud. Selvom vi har måtte træne meget hver for 
sig og selvom vi mangler en rigtig stor del af det sociale liv her i klubben, så har moralen og 
opbakningen til det vi trods alt har kunnet gennemføre, været rigtig stor. Det glæder mig meget. 
 
Indledningsvist, lad mig starte med en beklagelse. På det seneste har jeg ikke haft mulighed for 
fuldt ud at udføre min opgave som valgt formand, på den måde jeg ønsker det. Uden at trætte 
forsamlingen med lange forklaringer, så skyldes det et pludseligt opstået stort arbejdspres, samt 
en privat flytning her midt i det hele. Så er det sagt, og det beklager jeg. Men nu lysner det hele 
heldigvis. 
 
Men lad os starte med tiden efter forrige generalforsamling. En julefrokost som vi kender den, 
kunne desværre ikke gennemføres, men vi havde alligevel en alletiders og hyggelig lørdag 
sammen, med diverse discipliner, saunagus og efterfølgende spisning. Tak til arrangørerne. 
 
Covid-19 gjorde desværre også, at Nytårsløbet måtte aflyses, men det ser ud som om vi kan 
gennemføre igen, når 2021 bliver til 2022. 
 
Hvad træning angår, så husker vi alle, at landet blev ramt af endnu en lukning i starten af 
december 2020. For mit eget vedkommende, svømmede jeg sidste gang i Skansen den 08. 
december 2020, og der blev ikke mulighed for svømning igen før den 12. maj. Det gik ikke meget 
bedre med cykel- og løbetræning. Den måtte vi også udføre sammen, men hver for sig henover 
vinteren. Jeg ved ikke om I kan huske det, men jeg husker også ret så tydeligt omklædning fra 
cykel til løb herude på P-pladsen og desværre ingen mulighed for bad bagefter. Men hvad, det gik 
jo endda. Vi deler jo skæbne med så mange andre sportsgrene, så der er desværre ikke så meget 
at berette om det sportslige plan og herunder de stævneresultater vi også savner. 
 
Mødeaktiviteten i bestyrelsen har været tilsvarende lille. En stor del af året kunne vi ikke engang 
mødes lovligt. Det blev derfor til meget få fysiske møder og et enkelt uofficielt møde via Teams. 
Som repræsentant for klubben har jeg også deltaget i to lettere surrealistiske generalforsamlinger 
i Triatlon Danmark via Teams. I løbet af året har der også været et par ændringer i bestyrelsen, 
idet Henrik Israelsson tiltrådte som ny kasserer efter Anders Rønne Jørgensen. Aksel Bang rykkede 
derfor op fra suppleant til fuldgyldigt medlem af bestyrelsen i Henriks plads. 
 
Ungdomsafdelingen er tilsvarende ramt, og der er desværre ikke mange medlemmer tilbage. Nu 
hvor den hidtil tilbageværende træner har sagt stillingen op, trænger ungdomsafdelingen i høj 
grad til en ildsjæl til eventuel videreførelse og reel genstart af aktiviteterne. På nuværende 



tidspunkt er der derfor ikke andet vi kan gøre, end at tilbyde ungdomstræning sammen med 
voksentræningen.  
 
Til gengæld er det lykkedes at gennemføre den årlige Aviatec-cup næsten uden forstyrrelser fra 
pandemien. Hvor den eneste større ændring var de 1000 m svømning, som blev gennemført som 
OW-svømning. Der er også gennemført en tiltrængt oprydning i vores skur i Skovdalen. 
 
2021 blev også året, hvor vi kunne tage vores nye klubtøj i brug. Aksel har været primus motor for 
projektet, hvor vi nu har lagt det orange look bag os. Det er en glæde at se rigtig mange 
medlemmer i det nye tøj til træning. Og hvor vi nu for alvor er let genkendelige som træningshold 
og til stævner. For mig virker det som der er stor tilfredshed med det nye tøj og de nye farver. 
 
De seneste år har klubbens økonomi været udfordret. Et faldende medlemstal bærer hovedparten 
af skylden for at klubbens likviditet er blevet mere end halveret i løbet af de seneste par år. Noget 
måtte jo gøres. Der var ikke andet at gøre, end at skære ned på klubbens tilbud og udgifter. Delvis 
hjulpet af færre udgifter på grund af den lukkede svømmetræning m.m. Ser det nu ud til at 
øvelsen er lykkedes. Klubben har nu en større kassebeholdning end på samme tid sidste år. Der 
har dog også været færre indtægter på grund af pandemien, så det endelige regnestykke med 
Covid-19 kan vi ikke gøre op endnu. 
 
Fra en udfordring til en anden. Klubben døjer fortsat med et faldende medlemstal. Onsdag den 18. 
august 2021 søgte jeg en medlemsliste frem. Vi er nu 86 medlemmer, alle inclusive. For et år siden 
var vi den 03. august 92 medlemmer. Men vi skal ikke mange år tilbage, før medlemslisten var på 
over 300 medlemmer og klubben havde venteliste på grund af manglende kapacitet. Tendensen 
går desværre igen på landsplan, men det hjælper ikke nærværende klub. Den kommende 
bestyrelse bør have rigtig stor fokus på medlemshvervning og ditto fastholdelse af eksisterende 
medlemmer. På samme baggrund er der først fra Camilla´s hånd og siden fra udvalgte 
bestyrelsesmedlemmers side, gennemført en målrettet kampagne på FB. Dette arbejde må 
endelig fortsættes og meget gerne udbygges i fremtiden. Nanna har også været flittig på 
hvervningssiden, men igen har det været svært at tilbyde noget konkret når træningen har været 
ramt af Covid-19 restriktioner. Glædeligvis må det dog konstateres, at antallet af træningsaktive 
medlemmer, er stort set det samme. Så hvis der findes et begreb, som hedder aktivprocenten, så 
er den i det mindste steget på det seneste. 
 
I løbet af året er der forsøgt en vis dialog med vores samlevere her i Skovdalen. Vi bor jo fast 
sammen med AAM, som vi deler træningsfaciliteten med. Det skal ikke være nogen hemmelighed, 
at på visse tidspunkter har følt os lidt klemte. Og på visse tidspunkter endda forment adgang til 
vores lejemål. Dette har tilsyneladende i langt den højeste grad beroet på misforståelser, 
heldigvis. Der er skiftet en del ud i ledelsen hos AAM, og hvis de fra nu af gør som de har sagt de 
vil gøre, så skulle det lysne en del i fremtiden hvad det emne angår. Der er nu berammet jævnlige 
husmøder ved AAM´s foranstaltning, så det kan den kommende bestyrelse se frem til. 
 
Jeg vil være varsom med at sige, at det nu hvor Covid-19 endelig ser ud til at holde op med at 
genere os, bare er at fortsætte med klubben som vi plejer. Der er en opgave for den kommende 
bestyrelse med at få stabiliseret og helst øget antallet af medlemmer. For på den måde, at få 



fremtidssikret klubben. Og det er en opgave for os alle. Få fortalt den gode historie vidt og bredt 
og lad os få det rigtig gode klubliv tilbage, nu hvor vi nu har fået mulighederne igen.  
 
 
På egne og klubbens vegne 
 
Mads Kaae Jørgensen 
 
 


