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1. Valg af dirigent (ordstyrer): Keld. Keld orienterer om, 
generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.  

 
2. Valg af referent: Helle. 

 

3. Formandens beretning for det forløbne år: Mads. Se vedhæftede 
”Formandens beretning”. 
 

4. Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse:  
 

Regnskabet gennemgås uddybende af Henrik. Det har været ekstra 
fokus/bevågenhed på besparelser i klubbens drift. 

Der orienteres detaljeret om, hvad regnskabet for klubben indeholder, 
blandt andet har konceptet ”kontingent + Aalborg Tri” skabt en 
merindtægt.   

Der er to gode sponserer i klubben: Aviatec + SynsHallen.  
Vores overskud kunne have væsentligt større, hvis posteringerne var 
bogført i rette regnskabsår. Henrik har fokus på dette, så posteringer 

fremadrettet bliver bogført i rette regnskabsår.  
Der har været set på udgiften til svømmetrænere, hvor trænere til 
svømning tirsdage og fredage er sparet væk.  

Én af besparelserne for klubben er, at der er fjernet bogføringsudgiften. 
Denne er en ældre postering fra 2019, selvom den er på dette 
regnskabsår. Denne udgift vil de kommende år være helt væk, da Henrik 

selv står for alle bogføringer fremadrettet.  
Leje af klublokaler på 44000 kr stiger dog igen til næste år. Der har 
været en besvarelse grundet Covid-situationen. 

Regnskabet godkendes på Generalforsamlingen.  
 

5. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår, vi kører med samme 

kontingent. Satserne godkendes på Generalforsamlingen.  
 

6. Behandling af indkomne forslag: Mads har ikke modtaget indkomne 
forslag.  

 

7. Valg af formand (ulige år): Mads er på valg. Han bliver genvalgt.  
 

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år): Anette, Aksel Nielsen og 
Aksel Bang. Aksel Nielsen og Anette træder ud. Helle Birch og Simon 

Larsen træder i stedet ind i bestyrelsen. Aksel Bang fortsætter. 
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9. Valg af 2 suppleanter (hvert år), med angivelse af 1. suppleant og 2. 

suppleant. Der tales kort om, det har en fordel, suppleanterne er med på 
bestyrelsesmøder, da man dermed opnår større indsigt i klubbens 
arbejde. Charlene og Jan har meldt sig frivilligt. De vælges som 

suppleanter.  
 

10.  Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant: Keld ønsker genvalg som 1.   
revisor, revisorsuppleant Lasse. De vælges på Generalforsamlingen.  
 

11.  Valg af udvalg:  

Nytårsløb: Andreas + Mads + Søren Hyldal + Aksel Bang og Laila. 
Julefrokost: Nanna tager kontakt til Søren Klinsmann. Der skal findes 3 
medlemmer mere, der ønsker at hjælpe med forberedelsen. Der laves 

senere opslag om, hvem der ønsker at hjælpe.  
Aviatec-cup: Der bliver skrevet ud i gruppen, hvem der vil tage sig af 
arrangementet.  

Fjorden rundt 2021: Bo har lovet pølser. Andreas melder sig til 
tidtagning og bestilling af mad til restaurant om aftenen. Datoen er den 
sidste lørdag 25.09.21. 

 
12.  Eksklusion af medlemmer: Ingen. 

 

Eventuelt: 

Tøjet: Der snakkes om det nye klubtøj. Kan der komme logo/skrift med 

Aalborg Triatlonklub bag på? Det vil skabe synlighed. Charlene nævner, 

det er svært for især kvinder at få bestilt tøj, da der også skal være 

mindst 10 bestillinger til klubtøj.  

Skole OL: Mikkel og Anette har været tovholder på Skole OL. Lokalisation 

er omkring Sofiendal. Der kommer også tilskud til klubben for 
arrangementet. 
Nøglebrik: Der spørges ind til briknøgle til klubben. Det anbefales, man 

skriver til AAM for at få adgang, enten via fremmøde eller pr mail.  
Ungdomsafdelingens fremtid vendes. Lige nu træner de med voksne, da 
de ikke er nok til at træne alene, Der kan via Skole OL skabes fokus på 

nye medlemmer til ungdomsafdelingen.   

 

 

 

 

 


