
Referat fra generalforsamling i Sønderborg Triathlon Klub 1990 (STK 90) 

Mandag den 25. januar 2016 

 

1. Valg af dirigent 

Inge Gillesberg blev valgt. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og i 

henhold til vedtægterne. 

 

2. Formandens beretning (vedlagt) 

Formanden afgav sin beretning. Udvalgte emner blev drøftet. Der var stor ros til den nye WEB-

side. Ligeledes var der tilfredshed med det nye klubtøj. Bestyrelsen udtrykte frustration over, 

at der trods et stort arbejde med forskellige fællesaktiviteter ikke var den ønskede opbakning 

fra medlemmerne. Flere gav udtryk for, at de gerne ville deltage men hensyn til arbejde, 

familie, renovering af hus og andre forpligtelser gjorde det vanskeligt. Der var enighed om, at 

fællesaktiviteter – f.eks. træningsweekend og Harzen-tur – skal fortsætte. Der har været stor 

deltagelse i forskellige stævner og der blev spurgt til, om der ville blive opfordret til fælles 

deltagelse i et eller flere stævner. Formanden nævnte, at bestyrelsen har besluttet, at 

stævnegebyr til DianaBikes stævne i Rødekro den 26. juni vil blive betalt af klubben. 

Træningsweekend er 15. – 17. april og Harzen-turen er 5. – 7. maj. 

 

3. Kasserens beretning og fremlæggelse af godkendt regnskab samt budget for det 

kommende år – herunder fastlæggelse af kontingent 

Tina fremlagde regnskabet for 2015. Resultatet viser et overskud på 118.439,22 kr; men heri er 

indregnet tilskud fra fonde. Hovedparten af fondsstøtten er øremærket til Alssundman 

stævnet. Tina fremlagde budget for 2016. Det viser et overskud på 77.300 kr. Også her er 

indregnet sponsorindtægter, som er knyttet til Alssundman.  

Der blev spurgt, om det var et mål for klubben at sparre penge sammen. Til det svarede Peter, 

at pengene gerne skulle arbejde for medlemmerne og det er baggrunden for at stævnegebyr til 

stævnet i Rødekro bliver betalt. Tidligere modeller med refusion af stævnegebyrer op til et 

bestemt beløb blev også drøftet. 

Bestyrelsen fremlagde ikke noget forslag til kontingent, hvorfor kontingentet forbliver 

uændret. 

 



4. Udvalgenes beretning 

Der er ingen udvalgt udover den gruppe, som arbejder med Alssundman. Der blev orienteret 

om stævnet efter generalforsamlingen. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen forslag at behandle 

 

6. Valg til bestyrelsen 

Lars N ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Jesper Primdal. Jesper blev enstemmigt 

valgt. 

Da Frank som tidligere formand gik af i et ulige år, betød det, at Peter efter vedtægterne § 8 

var på valg allerede efter 1 år. Peter tog imod genvalg og blev enstemmigt valgt. 

 

7. Eventuelt 

Formanden begrundede valget af årets STK´er, som blev Lasse Esbjerg. Til lykke til Lasse, som 

desværre ikke kunne være til stede. 


