
Årets General forsamling i Sønderborg Triathlon Klub   STK90 
 

D. 31 / 1 – 2017  Kl. 18.00 
 

Sted: Spiseriet ovenpå Bryggeriet, Rådhustorvet Sønderborg 
 
Formanden Byder velkommen, der er 22 medlemmer fremmødt 
 
Pkt. 1 )  Valg af Dirigent  
Sten  Seirup  vælges som aftenens dirigent. Sten kan konstatere at generalforsamlingen er gyldig 
og at den er varslet rettidig (12 jan pr. mail) og han giver ordet til formand Peter Eberle   som 
giver beretningen for 2017  :  
 
Pkt. 2 )    Formandens beretning  
2016 har været et stort år for klubben både sportslig og aktivitetsmæssigt en Europamester, 
deltagelse på Hawai af klubbens Katrine Brock. Klubtur ved Rødekro Triathlon med 
efterfølgende grill. klubtur til Harzen  samt Weekend  træning  i foråret med løbetræning af Ole 
Staugaard  hvor der også var lagt en danse time ind .  Stor deltagelse af STK ved Ostseemann i 
Gluecksborg samt København Triathlon for at nævne nogle. Derudover selvfølgelig afholdelse af 
klubbens første Alssundman som har været en stor succes. Der har været en stor tilgang af nye 
medlemmer i 2016   18 stk.   Muligvis under indflydelse af afholdelse af Alssundman der har 
øget klubbens eksponering i lokal området -  der er også stoppet 13 stk.  Hvilket giver en lille 
medlems fremgang til der i dag er 63 medlemmer i STK 90. Der skal fortsat være fokus på 
indslusning af nye medlemmer så de nemt får god fodfæste og nogen at sparre med. 
 
Til 2017 er der sat initiativer i gang til afholdelse af et trænings seminar i starten af april Og en 
Harzen tur i april / Maj måske bliver der planlagt et ” klub ” stævne igen hvor fælles deltagelse 
og socialt samvær er i højsæde. 
 
Kasseren, Tina Holm,  kommer med  sin beretning og fremlæggelse af godkendt regnskab  samt 
budget for næste år  
 
Pkt.  3 )   Regnskab fremlæggelse  
Klubbens regnskab for 2016 har været præget afholdelsen af Alssundman. Alssundman har givet 
store udsving i regnskabet både på udgifter og på indtægter. Sammenlagt er det dog blevet til et 
godt resultat eftersom Alssundman har bidraget positivt hertil. Revisor Grethe har godkendt 
regnskabet og har lavet 2 mindre påtegninger. Budgettet for 2017 har kasseren lagt lidt 
konservativt så der er plads til overraskelser og det balancerer med et lille overskud på 10.000 
kr.  
Tina stopper med som kasserer og fik overbragt en bukket blomster af formanden for sit gode 
arbejde ligeledes skal der også findes en ny revisor 
 
Pkt.  4)   Udvalgenes beretninger  
Formanden tog sig af div. Udvalgsberetninger der er en god balance mellem nuværende 
aktiviteter og efterspørgsel på nye initiativer. Forslag modtages dog gerne. Sune Prytz foreslog, 



at det ville være godt med et klubstævne som sidste år i Åbenrå. Gerne med plads til kortere 
distancer men også stafethold så flere af klubbens  medlemmer kan få glæde deraf   - Flere 
medlemmer bifaldt dette og  udvalgene / bestyrelse vil se om der kan findes et egnet stævne  
 
 
pkt. 5 )       behandling af indkomne forslag   
 
 
 Bestyrelsen ønsker følgende ændring tilføjet klubbens vedtægter:  
 
 
 § 5 Kontingent                               
 
 Tilføjelsen / ændringen består kort i at kontingentet opkræves som altid et år frem i tiden og 
dette sker via klub modul og det er medlemmernes pligt at ajourføre oplysninger i klubmodul så 
betalingen kan gennemføres gnidnings frit  
 
 § 5 blev ved håndsopretning enstemmigt vedtaget - ingen stemte imod  
 
 
§  Ny    
 
Særskilt aktivitet i STK 90 regi, der generer positiv økonomisk fundament, må til enhver tid 
disponeres af aktivitetsgruppens styregruppe, så længe dispositionerne ingenlunde direkte eller 
indirekte negativt påvirker klubbens primære økonomiske grundlag excl. aktivitetens økonomi. I 
situation hvor STK90 primære økonomiske grundlag skulle være i kritisk tilstand, kan og skal et 
positiv økonomisk fundament i aktivitet inddrages  
 
§ ny blev vedtaget uden nogen der stemte imod ved håndsoprækning  
 
pkt. 6 )    Valg  
 
På valg er Søren Pomykala og Charly Skov og Tina Holm Pedersen  
Søren og Charly ønsker genvalg til bestyrelsen og Tina Holm Pedersen ønsker Ikke genvalg. 
 
Simone Siegers stiller op til valg som kasserer. 
 
Ved håndsoprækning blev Simone Siegers valgt enstemmigt   
 
 
 
 
 
Pkt. 7 )   evt.   – Kåring af årets STK er  
 



Evt.  
Den årlige Harzentur plejer altid at ligge på Kristi himmelfartsdag, som i år bliver d.  25 maj og 
frem til d. 27 maj. Bestyrelsen forslår at skubbe den da nogle medlemmer Her har tilmeldt sig 
Haderslev tri stævne! 
 
Der er delte meninger om dette og der blev nogen diskussion. 
 
Enden blev, at begge datoer slås op på Facebook. Bestyrelsen tage stilling til om der arrangeres 
på en dato eller måske begge datoer hvis der er grundlag herfor. 
 
Da der har været 2 kandidater med lige mange stemmer har bestyrelsen valgt at kåre begge: 
Katrine Brock og Dorota Pawlowska. Katrines resultater taler jo for sig selv    Dorota har også 
gjort sig positivt bemærket med masser af gå på mod og hjælpsom i svømmetræningen  
 
Efter præmie overrækkelsen gik forsamlingen over til en kort gennemgang / status på 
Alssundman 2017  
 
 
Referent: Claus Christensen  
 
Dirigent: Sten Seierup 
 


