
Referat fra Generalforsamling 05.03.2018 
 
 
1. Valg af dirigent (ordstyrer) 

Bo Hammer Pedersen er valgt 
 

2. Formanden beretning for det forløbne år 
Bestyrelsen har lavet en beretning for året som er gået som læses op af Henrik  
Bruun og beretningen uddeles papirform til deltagerne på generalforsamlingen. 
Beretningen kan læses på hjemmesiden 
 

3. Regnskabet for det forløbne år fremlægges og godkendes 
Mads Kaae Jørgensen gennemgår regnskabet og det er godkendt 
 
Der stilles enkelte spørgsmål til budgettet omkring forventet medlemstal, tilskud fra 
Aalborg triathlon mv. samt stilles der spørgsmålstegn til at bestyrelsen ikke har lavet 
en frivillige strategi således at klubben kan tjene penge som hidtil som hjælpere til 
diverse stævner mv. 
Der er en bekymring omkring fremtidigt økonomi og de seneste års underskud 
Spørgsmålene besvares efter bedste evne af kasseren og bestyrelsen  

 
4. Fastsættelse af Kontingent 

Der stilles forslag om kontingent stigning på grund af manglende indtægter 
Bestyrelsen indstiller til afstemning at kontingent for alle medlemstyper stiger med  
100 kr. dog 50,- kr. for duatlet medlemskab. 
Forslaget vedtages ved flertal og kontingent stigningen har virkning pr. 06.03.18 

 
5. Behandling af indkomne forslag 

ingen forslag  
 
6. Valg af formand (ulige år) 

Grunden manglende besættelse af formandsposten er dette punkt aktuel i 2018 
Mads Kaae Jørgensen stiller op og vælges af generalforsamlingen 

 
7. Valg af kasserer (ulige år) 

Valg af kasserer er aktuel idet Mads Kaae Jørgensen fratræder som Kasserer 
Morten Delarose og Anders Rønne stiller op som kasserer 
Valget er afgjort ved hemmelig afstemning 
Stemmerne fordelte sig således: 
Morten 4 
Anders 20 
blank 4 

 
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) 

Henrik Bruun er på valg (villig til genvalg) Genvalgt 
Lise Konge er på valg (ønsker ikke genvalg) 



 
Mikkel van Binsbergen-Galàn stiller op som menigt bestyrelsesmedlem og vælges 

 
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 

ikke relevant 
 
10. Valg af suppleanter (hvert år) 

Pernille Linder, Mads Dines og Andreas Runge stiller op 
Valget afgøres ved hemmelig afstemning  

1. suppleant Pernille Linder valgt 
2. suppleant Mads Dines Valgt 

 
11. Valg af revisor og en revisorsuppleant 

Revisor Willy Bull genvalgt  
Revisorsuppleant Nina Nedergaard Jensen, genvalgt 

 
12. Valg af udvalg 

Nytårsløb: 
Søren Hyldal, Allan Holm og Anders Runge 

 
Julefrokost: 
Lasse Knygberg, Pernille Linder, Anders Aaskov-Hansen, Nina Nedergaard Jensen 

 
Tri4fun: 
Henrik Brunn, Annette Bach, Laila Nygaard og Mikkel Galan  

 
13. Eksklusion af medlemmer 

Ingen  
 
14. Eventuelt 

Dtrift kontingent fastsættelse  
Der er forslag om at kontingent fastsættelsen kan få effekt umiddelbart efter  
generalforsamlingen i stedet for først til 1.1 året efter 

 
Generalforsamlingen giver formanden mandat til at stemme for forslaget 

 
Bemærkninger til at vores generalforsamling skal ligge efter forbundets frist for i
indsendelse af forslag, således at disse kan diskuteres til generalforsamlingen 
 
Der gives udtryk for at medlemmerne oplever at forbundet ikke støtter godt op om  
klubstævner men mere og mere hænder til IRONMAN og CHALLENGE 
DM serien opleves stærkt forringet 
Der er ønske om at der gøres opmærksom på dette til forbundet da det er en 
udviklingen som bekymrer medlemmerne. 

 



Der gives udtryk for at generalforsamlingen gerne vil have regnskab og budget 
udleveret i papirform 
 
 
Årets medlem: Mads Kaae Jørgensen 
Øvige norminerede: Kristian Trier Nipper og Maria Buchwoll  
 
Årets Atlet: Anders Christensen 

 
 
 
 
  
 
 
 


