Generalforsamling 8 oktober 2015 kl 19.00
DAGSORDEN
1 valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4 indkomne forslag
5 valg af suppleant
6 eventuelt

Der var 28 medlemmer mødt op

1) Janm M var ordstyre.
2) Formandens beretning;
Vi startede i september 2015. dags dato er vi 54 aktive medlemmer og 13
passive, stigende antal af børn er tilmeldte.
Formanden beretter om en hård opstart med nogle bump på vejen. Kommunen
og bank var især udfordrende.
Der er årets løb afholdt små stævner, det største var Nullemanden i august
hvor der var 125 tilmeldte.
De små interne løb har der også været stor opbakning til. Det sociale er i
højsæde og det er vigtigt for klubben
Klubdragter har været endnu en udfordring. Men den er på trappernellll
Klubhus arbejdes der fortsat i.
Formanden siger TAK til medlemmer, hjælpere og ikke mindst vores
sponsorer. En TAK til bestyrelsen
3) Regnskabet udleveres og bliver gennemgået af Søren.
Kontingent 600 kr. pr år hvor de 200 kr. går til licens
Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og bliver også godkendt af medlemmer
4) Ikke modtaget nogen forslag
5) Bestyrelsen er valgt for en 3 årig periode.

Poller ønsker ikke at være med i bestyrelsen mere, af personlige årsager.
Jette Møller indstilles af bestyrelsen og hun bliver valgt. Tillykke Jette
6) Eventuelt
Cykelstativ kan lånes gratis hos lb, plads til 2-4 cykler
Der er indkøbt generator til strøm til vores stævner.
Vedr. svømning har vi fået lov til at låne materialer ved træning fra Munkebo
svømmeklub.
Svømmetræner henter og bringer tingene. Vedr. børn i svømmehallen, så må
de gerne være med når de er betalende medlemmer. Vi afventer fortsat et
skrivelse fra Allan.

Henrik Wedel melder en dato ud hvor han vil undervise i skift af dæk og
slanger

Kerteminde tri klub afholder Stævner for 2016;

Guttermand 1-5 -2016 kl 10:00
Ægtemand 19-6-2016 kl 8:00 ( ½ og ¼ )
Nullermand 4-9-2016 kl 10:00
Multimand i april. 24-4-2016.
Vi er med i åbningen ved Multibanen i Munkebo. Der kommer mere information
senere.
Distancen bliver 500 m svømning ( i svømmehal ) - 15 km cykling og 5 km løb
Til sidst tildeles en vandrepokal til årets triatlet: Maria Kremmer

