Frederikshavn d. 15/6 2020
Dagsorden til VTRI-generalforsamling d. 25/6 kl. 19.00
1. Valg af dirigent og referent.
a. Peter Munk dirigent, Henrik Marinussen referent.
b. Peter henviser at der blev indkaldt rettidigt til generalforsamling. Dette blev udskudt
på grund af Corona. Dette blev på mødet accepteret.
c. Dagsorden godkendt.
d. Minimum 2/3 af deltagere for at kunne at kunne vedtage forslag og ændringer til
vedtægter.
2. Godkendelser af fuldmagter.
a. 1 fuldmagt fremsendt.
3. Bestyrelsen beretning 19/20 samt hvad laver bestyrelsen.
a. Danmarks hyggeligste klub, fortsætter med fokus på hygge. Det stoppede brat, men
skal genoptages efter Corona.
b. Arbejdet i bestyrelsen er styret af lyst og tid.
c. Vi er pt 39 medlemmer, smertegrænsen er 20 medlemmer (økonomisk)
d. Voksne i triatlon projektet en succes. Specielt efter info aften i Benefit, hvor
medlemstallet stort set blev fordoblet.
e. Svømmetræning har kørt rigtig, struktureret og varieret træning.
f. Michael Tri fortsætter som løbetræner. Der skal måske ses lidt på tider for
løbetræning.
g. Spinning har kørt rigtig godt.
h. Nytårskur med spinning og besøg hos Performsport var en succes.
i. Masser af gode sportsresultater.

4. Regnskab til godkendelse.
➢ Budget 20/21.
o Munk bemærker at der burde være sendt budget ud sammen med indkaldelse.
o Dette accepteres af fremmødte.
o Vi har på 39500kr på kontoen.
o Vi bruger stort ikke penge i klubben. Indkøb og salg af klubtøj, klippekort til
svømmetræner.
o Køb af klubtøj ændres så der kan købes direkte hos Performsport, for at
aflaste kasserposten. Der skal fremadrettet bestilles på nettet eller i butikken.
Der kan stadig opnås god klubrabat på 25-30%. Der kan stadig fås tryk på
tøj. Dette bestilles sammen med tøj. Klubben betaler for trykket☺
o Der præciseres at rabatkoden ikke udleveres til andre.
o Som bestyrelses medlem betales der ikke kontingent. Dog har bestyrelsen
ved under 20 medlemmer valgt at betale 500kr. Dette ændres ved opnåelse af
30 medlemmer. Udgifter er til leje svømmehal og livredder, triforbund.
o Der har været udvist mådehold på budgettet. Regnskabet godkendt.
➢ Hvad skal vores penge bruges til.
o Indtægter er medlem indtægter, udgifter til svømning stiger lidt med flere
svømmetider. Tøjordning falder fra. Overskud på 9600kr for 2020.
o Forslag til trænerkurser.
o Tager man trænerkursus skal der udøves træning i klubben. Ønskes dette
henvender man sig til bestyrelsen. Det er Triforbund kurser.
o Forslag om gæstetræner, måske i forbindelse med en kort træningslejr. Feks i
Østervrå som Kenneth har arbejdet med.

o Tilskud til trøje med logo for at synligøre Vendsyssel Triatlon (VT).
Bestyrelsen tager dette med til næste bestyrelsesmøde.
o Sidste år blev der købt beachflag for vise VT flaget.
o Bestyrelsen opfordre til at rette henvendelse, hvis der skulle komme
yderligere forslag.
Indlagt kage (og kaffe) pause☺
5. Fastsættelse af kontingent.
a. Vi giver pt 1000kr i kontingent, og dér er pt god økonomi, så der er ikke grund til at
øge dette.
b. Vi fastholder niveauet til 1000kr. 500kr ungdom. 500kr for udendørs kontingent.
c. Bestyrelsen overvejer fremtidig kontingenter.
6. Indkommende forslag.
➢ Nyt intro/infomøde (evt. I Sæby)
o Med nye svømmetider i Sæby kunne det være relevant med Info møde i
Sæby. Der er stor interesse for tri, svøm, cykel løb.
o Der er belæg for at holde intro/info møde i Sæby.
o Vi deltager i planlægning og udførelse af Sæby MiniTri, med udgangspunkt
fra Sæby svømmehal.
o Der er et godt samarbejde med Sæby svømmehal.
➢ Træner udefra? (Svømning)
o Med de penge vi har, kan vi så få en uddannet svømmetræner?
o Bestyrelsen arbejder videre med forslaget om svømmetræner med fokus på at
komme i gang med svømning. Også gerne Open Water.

o Kenneth ønsker ikke at forsætte som svømmetræner. Der skal findes en
anden løsning!!
➢ Ansøgning om midler fra Fond til evt. udvikling
o Ansøgning om midler til udvikling og eller træningslejre. Et forslag til dette
kunne være en svømmetræner.
o Der er ikke nogen konkrete emner der arbejdes videre med.
7. Valg af bestyrelse.
➢ Følgende bestyrelsesmedlem er på valg.
Tom Jeppesen. Formand. Genopstiller (max.1 år)
Der er ikke kommen nogle forslag. Tom genopstiller for 1 år. Tom bliver
valgt som formand det næste år.
➢ Følgende bestyrelsesmedlem trækker sig.
Frank Andreasen. Kasserer
NY Kasser Morten Olsen.
Michael Flagstad. Menigt bestyrelsesmedlem.
Frank Andresen er valgt ind som menigt medlem af bestyrelsen.
➢ Valg af kasser og bestyrelsesmedlem.
o Se ovenstående under punkt 7.
Frank Andreasen genopstiller som menigt medlem af bestyrelsen (vil stadigvæk gerne påtage sig
ansvaret for klubmodul/hjemmeside samt støtte den kommende kasserer).
8. Valg af suppleanter.
a. Steffen Værens
b. Niels Ludvigsen

9. Valg af revisor.
a. Der er ingen indkomne forslag til revisor.
b. Den nyvalgte bestyrelse påtager sig at få bekræftet at Jon Andersen forsætter som
Revisor.
10. Evt.
➢ Nye medlemmer – Deres oplevelse af klubben →Forbedringspotentiale?
o Meget gode tilkendegivelser fra nye medlemmer…vi er jo nok (som vi siger)
Danmarks hyggeligste klub☺. Nye medlemmer har lyst til at promovere
Trisporten og vores klub.
➢ Træning over sommeren (næste sæson).
o Vi prøver at lave fælles træninger.
➢ Kan vi være mere synlige i lokalområdet? Hvordan?
o Foreningernes dag
o Havets dag på Rønner og Søsportshaven.
o Projekt Triatlon rydder op. Triatlet og klubber samler affald. Onsdag d.
1/7-2020
o Kanal Frederikshavn skal bruges.
o Info aften.
o Brug af den åbne Vendsyssel Triatlon FB side.
➢ Sommerfest/Julefrokost/Fællesspisning.
o Sommerfest / Julefrokost / Nytårskur / Hawaii aften er super hyggeligt, et til
tag der skal gentages.
o Sommerfest September lørdag uge 37 2021
o Nytårs Kur lørdag uge 9 2021

➢ Svømmertider – Frederikshavn svømmehal / Sæby svømmehal. (Henrik Marinussen)
o

➢ Træner kursus v/tri forbund. -Til dem der påtager sig rollen som træner.

