Generalforsamling i Kerteminde triklub den 28 sept. 2017
(24 medlemmer var mødt op - ud af klubbens 52 medlemmer)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Indkomne forslag
Valg af formand
Valg af øvrige medlemmer til bestyrelse. Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer.
I lige år vælges mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant for en 2årig periode
I ulige år vælges mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant for en 2årig periode
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Referat:
Pkt. 1 - Valg af dirigent:
Jette Møller bliver foreslået og enstemmigt valgt.
Pkt. 2 – Formandens beretning:
I formandens fravær blev beretningen aflagt af Janni Martinussen.
Vi vil gerne takke alle de frivillige, trænere og medlemmer der sammen har fået hverdagen til at fungere og
som binder vores aktiviteter sammen. I fortjener alle et stort skulderklap.
Vi skal gøre status over foreningsåret og over vores aktiviteter. Det er næsten ”same procedure as last year”. Vi har en
lille fremgang i medlemstallet. 2016-2017. Der er blevet afholdt stævner - duatlon, ægtemanden, børnetri. Nytårsløb.
Ørbike event. Der har været stor opbakning til tirsdags løbe-træningen. Cykeltræningen har der desværre ikke været den
store tilslutning til. Vi har i bestyrelsen haft fokus på at Kerteminde triklub stadigvæk skal være en klub hvor der er plads
til alle. Ham/hende der er en dygtige triatlet, ham der vil bruge klubben på motionsplan, osv. Vi vil forsat have fokus på
sammenholdet i klubben, og lave arrangementer som tilgodeser alle på forskellige niveauer. I dag skal der vælges en ny
formand, da Ib Trabjerg må stoppe pga personlige årsager. En stor tak til Ib for at have været med til at opstarte klubben.
Maria og Janni genopstiller ikke til bestyrelsen.

Planer for 2017/18. Lundsgårdløbet kan Kerteminde triklub stå for det selv hvis klubben ønsker. Det bliver
en opgave for den nye bestyrelse at beslutte og efterfølgende lave en aftale med Rudolf Juel.
Ørbike i november, to cykler indkøbt 11/11, starter kl 8, egenbetaling på 50 kr, tilmelding via fb
Formandens beretning blev godkendt med alle stemmer på nær en.
Pkt. 3 - Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Der er lavet et samlet regnskab. Foreningens formue ved udgangen af regnskabsåret var på kr. 47.309,88.
Regnskabet gennemgås punktvis.

Flere spørgsmål stilles til regnskabet, løbetræner, tøj licens, kontingent,
Ægtemanden gav et lille overskud.
Regnskabet godkendt enstemmigt
Pkt. 4 - Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Bestyrelsen kommer med et udspil som tages op på genf. til foråret. Indtil denne er kontingentet uændret.
Pkt. 5 - Indkomne forslag
Nye vedtægter:
Der var indkommet forslag til vedtægtsændringer. De nye vedtægter blev debatteret. De væsentligste
ændringer var at regnskabsår kommer til at følge kalenderåret, generalforsamling flyttes til marts,
kontingent besluttes af genf., at generalforsamlingen vælger formanden, hvert år er der to medlemmer på
valg, bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, indkaldelse via mail.
De nye vedtægter enstemmigt vedtaget.
Forslag fra Karina og Henrik:
Første forslag handler om at lave en under afdeling, der snakkes om at Munkebo og Langeskov, starte fx løb
og cykling. Bestyrelsen opfordres til det næste år at sætte fokus på at udbrede klubben til hele kommunen.
Flere tværgående sociale /træningsaktiviteter. Det blev besluttet at der hver mdr. laves et arrangement
hvor menige medlemmer er ansvarlige for dette. Der skal findes nogle tovholdere til dette. Karina påtager
sig ansvaret for at sætte dette i gang.
Frivilligt arbejde (minimum 5 timer ). Der var god debat om dette og forståelse for problematikken med
Tordenskjolds soldater. Flertallet var dog bange for, at det ville skade mere end det ville gavne. Derfor blev
forslaget forkastet.
Pkt. 6 - Valg af formand
Forslag om Kai Trier som formand. Enstemmigt valgt.
Pkt. 7 - Valg af øvrige medlemmer til bestyrelse. Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer.
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Trine, Søren, Martin, Michael, Dina, Karina – suppleanter: Uffe og Dennis
Pkt. 8 - Valg af revisor
Jette møller – valgt enstemmigt
Pk.t 9 – Evt.
Der arbejdes i klub tøj. Søren og Brian fremviser en dragt. Der snakkes om hvilket tøj, priser mm. Der
arbejdes videre med dette. Bestyrelsen tager det op på første møde.
Line Bostrup vil gerne tilbyde tritræning for os og OTK. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

18 nov. planlægges der en Cannonball, ½ og 1 Marathon i Kerteminde . Trine og Uffe starter dette op
udenfor Triregi.
Livredder koordinator… hvad ligger der i rollen. Michael tager denne tjans.
Er der stemning for en hverdags aften svømning, dette arbejder Karina videre med.
Karina vil planlægge overnatning mm til KMD – Kronborg.
Årets triatlet - Mange mulige kandidater, mange seje IM og medlemmer der på andre måder er aktive til
stævner mm. Årets Triatlet er en af de hurtigste på alle distancer, en der altid går forrest, en der har masser
af godt og smittende humør. Årets Triatlet har for klubben ydet mange timer til stævner, træninger og
sociale arrangementer. Årets Triatlet sørger for at Kerteminde Triklub er en klub for alle og er en super god
kammerat og meget vellidt af alle. Et kæmpe stort tillykke med den fornemste pris i klubregi. Årets triatlet
2017 - Søren Kuhlmann.
Afslutningsvis takkede dirigenten Janni og Maria for deres store indsats i bestyrelsen.

Således passeret. - referat godkendt
Dirigent

_____________________
Jette Møller

