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

Tirsdag den 23. januar 2018  

  

1. Valg af dirigent  

Lasse Esbjerg blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og i henhold til 
vedtægterne.  

  

2. Formandens beretning (vedlagt)  

Formanden afgav sin beretning om de forskellige begivenheder som 2017 bød på. 

Der var enighed om, at fællesaktiviteter – f.eks.  og Harzen-tur, julefrokost, isvaffeltur – skal fortsætte, 
hvorimod andre tidskrævende klubaktiviteter neddrosles, da opbakningen er blandet. 

Peter kunne med tilfredshed glæde sig over den store deltagelse i forskellige stævner fra klubbens 
medlemmer. Der blev opfordret til fælles deltagelse i et eller flere stævne. Formanden nævnte, at 
bestyrelsen har besluttet, at klubben fællesstævne i 2018 vil blive stævnet i Haderslev den 26.5 pga de 
mange forskellige distancer og startgebyret delvis vil blive betalt af klubben. Formanden takkede 
medlemmerne for opbakningen i forbindelse med Alssundman – men opfordrede også til at hjælpe til ved 
stævnet i 2018, så det kan blive en god oplevelse for både deltagere og arrangører – stævnet ligger grund 
til den gode økonomi/muligheder i klubben. 

 Harzen-turen er 4.-6. maj.  

Der var ikke spørgsmål til formandens beretning, og den blev enstemmigt godkendt. 

  

  

3. Kassererens beretning og fremlæggelse af godkendt regnskab samt budget for det kommende år – 
herunder fastlæggelse af kontingent  

Simone fremlagde regnskabet for 2017. Resultatet viser et overskud på 228.229.02 kr; men heri er 
indregnet tilskud fra fonde. Hovedparten af fondsstøtten er øremærket til Alssundman stævnet. Simone 
fremlagde budget for 2018. Det viser et overskud på 4.650,- kr. Også her er indregnet sponsorindtægter, 
som er knyttet til Alssundman.   

Der blev spurgt til klubbens meget gode økonomi. Til det svarede Peter, at først skulle medlemmer glæde 
sig over den gode økonomi med de muligheder, det giver fremadrettet. At pengene gerne skulle arbejde for 
medlemmerne. Peter pointerede, at klubben i 2018 vil bruge en del penge på de arrangementer/køb, der 
allerede er sat i værk som nyt klubtøj, Mallorca, spinning, Haderslev Tri Stævne, Harzen mm.  

Bestyrelsen fremlagde ikke noget forslag til kontingent, hvorfor kontingentet forbliver uændret.  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 



  

 

4. Udvalgenes beretning  

Ingen beretninger 

 

5. Behandling af indkomne forslag  

Et indkommen forslag fra Christian Fog – se vedlagt 

Forslaget blev diskuteret 

Ønsket om bedre svømmetræning vil klubben meget gerne efterkomme. Dog skal pris og indhold stemme 
overens, derfor arbejder bestyrelsen videre med forskellige muligheder. Bestyrelsen kræver dog også 
opbakning fra klubbens medlemmer, da tidligere tiltag ikke altid har haft succes. 

Der vil ikke blive lave yderligere tiltag for helt unge triatleter. 

  

6. Valg til bestyrelsen  

Charly Skov og Jesper Primdahl ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Per Ballegaard og Christian Fog. 
De blev enstemmigt valgt.  

 

7. Eventuelt  

Claus Chr blev efter mange års tilløb året STK’er. Formanden begrundede det hans altid gode humør, villig 
til altid at hjælpe til og ikke mindst hans mange gode resultater i Glücksburg. Til lykke til Claus Chr, som 
desværre ikke kunne være til stede. 

 

Ann-Katrin vil lave en opdatering af vores hjemmeside, og alle fremtidig opslag sendes til hende. 

Desuden vil der blive lavet en oprydning af vores facebook, så kun relevante personer har adgang. 


