Referat af ordinær generalforsamling DTriF 05.03.2016
Årets idrætsleder og årets Age Group atlet kåres af Anette Østerkjerhuus – Peter
Dohn Pedersen, Århus 1900 Triathlon – blev valgt til årets Idrætsleder 2015. Marc
Jauner, KTK 86, blev kåret til Årets Age Group Atlet. TRI4 fik prisen for årets
ungdomsinitiativ. Michelle Vesterby, OTK fik prisen som årets eliteatlet og Alberte
Kjær Pedersen, Fredericia Triathlon Team blev årets talent.

Agenda

Deltagere

1.

Valg af dirigent og to stemmetællere

Fremmødte klubber

2.

Formandens beretning v. Mads Freund

2Tri Ungdom, Amager Triatlon Klub, Atletica Tri Horsens, ETOM, Fredericia
Triathlon Team, Glostrup Triathlon Klub, Herlev Tri og Motion, HGATM, KHIF Tri,
Kolding Triathlon Klub, KTK 86, Kvik Tri Team, Nyborg Triathlon Klub, OTK,
Rødekro Tri og Motion, Sorø Triathlon Klub, TRI4, TRIX14, Viking Atletik Triatlon,
Aalborg Triathlon Klub, Århus 1900 Triathlon, Vejen Tri og Motion, Tri Club
Denmark, EPM repræsentant.
Total: 24 klubber, total 62 stemmer

Beretning fra Amatør- og Ordensudvalg v. formand Stig Helm Nielsen
Der foretages samlet godkendelse af beretningerne.
Se bilagssamling, bilag A:
3.

Beretning v. forbundets direktør Morten Fenger
a) Årsregnskab 2015 fremlægges til godkendelse.
b) Budget 2016 fremlægges til orientering.

4.

Fastsættelse af takst pr. medlem/ klubkontingent
Se bilagssamling, bilag B

5.

Behandling af indkomne forslag:
1.
2.

6.

TRI4’s forslag til DTriF’s generalforsamling 2016 vedrørende
enkeltpersonsmedlemsskab (EPM)
DTriF’s bestyrelse forslår ændring/justering af DTriF’s love – vedr. rettidig
udsendelse af indkomne forslag - §11.5

Valg af bestyrelse og revisorer
a) Formand – Mads Freund er villig til genvalg
b) Næstformand – Henrik Bruun er villig til genvalg
c) Bestyrelsesmedlem – Ricco Clausen er ikke villig til genvalg

Bestyrelsen
Mads Freund (MFR)
Henrik Bruun (HB)
Mogens Strange Hansen (MSH)
Anette Østerkjerhuus (AØ)
Ricco Clausen (RC)
Thomas Schwartz (TS)

Øvrige
Morten Fenger (MF) Direktør
Louise Rohr (RH) Udviklingskonsulent
Henrik Kjær Larsen (HKL) Udviklingskonsulent
René Bøge Jensen (RBJ) Udviklingskonsulent
Gera van Rootselaar (GVR) Sekretær
Dirigent Kent Magelund
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d) Bestyrelsesmedlem – Lars Smith er ikke villig til genvalg
d) 1. bestyrelsessuppleant for 1 år-Thomas Blom Kristensen er villig til genvalg
e) 2. bestyrelsessuppleant for 1 år-Henrik Baadsgaard er villig til genvalg
f) Revisor for 1 år – bestyrelsen peger på EY
7.

Valg til nedsatte udvalg
a. Amatør- og Ordensudvalg, der skal vælges 3 medlemmer heraf en formand
samt en suppleant.
Formand Stig Helm Nielsen er ikke villig til genvalg
Medlemmerne Uffe Sass-Petersen og Erik Rosbirk er villige til genvalg
Suppleant – Steffen Mattrup Lund-Hansen er villig til genvalg

8.

Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent
Kent Magelund valgt som dirigent.
René og Henrik som stemmetællere.
Generalforsamlingen er lovligt varslet.

Ad 2 Formandens beretning
Formandens beretning kan læses på forbundets hjemmeside og er indeholdt i
bilagssamlingen til GF.
MFR:
Bredden: Stadigvæk stor medlemsfremgang. EP Medlemskab har vist sig at være et
godt alternativ for de triatleter, der ikke ønsker at bliver medlem af en klub. Andre
forbund, fx DCU og DAF er misunderlige over at vi har fanget denne del af
idrætsudøverne.
Elite: Vi håber i år at deltage med 2 kandidater til OL, men kvalifikationen er
stadigvæk i fuld gang. Elitens resultater for 2015 bliver nævnt.
Vores kontor: Forbundet vokser og der bliver nu trangt på kontoret. Så vi kigger efter
flere kvm.
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Bestyrelse: Vi vil gerne sige tak til Ricco Clausen og Lars Smith, der ikke ønsker at
fortsatte i bestyrelsen.
Bestyrelsen har anbefalet i formandsberetningen at skære størrelsen ned til 6
medlemmer. Der er ikke indsendt ønske fra klubberne om flere
bestyrelsesmedlemmer og forsamlingen har heller ikke nogen indvendinger, så det
blive godkendt.
Klubber der ikke kommer til møder ser vi som tilfredse klubber.
Børn og Unge: Der er uddelt mange udviklingspenge til børne- og ungeprojekter.
DM: Vi har i år arbejdet på at have vores DM Tri Serie stævnetilmelding åben i
efteråret og håber at kunne høste gevinsten af det i 2016.
Uddannelse: Vores træneruddannelse fungerer godt.
Der er kommet meget pres på dommere, både kvantitet og kvalitet. Vi skal kunne
matche det internationale niveau, nu vi har fået VM for 2018.
Doping: Doping har høj prioritet. I 2015 er der taget 100 test blandt vores danske elite
atleter og 67 test blandt vores AG atleter.
Team Danmark: Vi har et rigtig godt samarbejde med Team Danmark. Vi er et
projektstøttet forbund, men håber at komme højere op i systemet. Det er afhængig af
de internationale resultater af vores elite atleter.
DIF: Vi har fortsat et rigtig godt samarbejde med DIF og bliver i stigende grad inviteret
til gruppearbejder og uddannelser.
Vi var udvalgt til anden runde af DIF’s og DGI’s store 25-50-75 visionssatsning.
Samarbejdsaftalen var næsten på plads, men i sidste øjeblik ønskede de alligevel
ikke at indgå en visionsaftale med os.
Klubber skal fortsat selv bestemme hvad de vil sige til tilbud fra DGI. Bestyrelsen vil i
den kommende tid tage stilling til, hvad vi vil gøre med problemstillingen.
Udenrigspolitik: Vi har i ETU en kategori 5 status, hvilket er det øverste niveau. På
grund af det har vi fået en invitation til det første fælles europæiske klubstævne for
mix-relay. Desværre blev det aflyst pga. dårligt vejr. Vi har også fået et Nordisk
mesterskab til Fredericia i 2016 og VM 2018 til Fyn.
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Martin Melcher, Amager Triatlon Klub: Hvad med afstemninger i bestyrelsen hvis
der er mellem 6 og 8 medlemmer i bestyrelsen?
MRF: Det har ikke været nødvendigt at stemme endnu. Men ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Lisbeth Crafack, Århus 1900 Triathlon: Hvis klubber afholder stævner i DGI regi
bidrager deltagere ikke til triatlonsporten. Det ville have været meget bedre hvis
samarbejdsaftale med DGI havde været en succes og vi ville være meget stærkere
som fælles triatlonsport. Jeg er bekymret for fremtiden nu hvor samarbejde er afbrudt.
Der ville så være nogen klubber, der har triatlon aktiviteter, der ikke bliver medlem af
forbundet og det er et problem.
MFR: DGI siger at de har 43 klubber med triatlon aktiviteter der er medlem af dem.
De 43 klubber er ikke medlem af os. Men de fleste klubber er idrætsforeninger med
flere forskellige aktiviteter, hvoriblandt også triatlon. De er som sagt ikke rigtig triatlon
klubber.
Henrik Baadsgaard, OTK: Der er kun kortsigtet gevinst ved at DGI tilbyder alt gratis.
De har et værdisæt der peger alle retninger.
Kent Magelund, dirigent: DGI har mange midler til at indgå i mange forskellige
aktiviteter.
MFR: Vi har generalforsamling og demokrati, DGI arbejder med lokale organisationer.
De ansatte en konsulent og tildele den en masse penge og så kan han bare dele ud.
Martin Melcher, Amager Triatlon Klub: Taler vi imod et DGI-samarbejde som
forbund?
MFR: Vi taler ikke imod, vi synes det er ok at arbejde sammen, men at gøre det på en
konstruktiv måde.
Martin Melcher, Amager Triatlon Klub: Vi låner udstyr til stævner. Vil gerne bidrage
med hvad DGI tilbyder os, så forbund måske kan tilbyde det samme.
Henrik Baadsgaard, OTK: Det handler om at handle ansvarsligt og være bevidst om
hvad det betyder på lang sigt. Det er ressourcer, der ikke kan tilgå forbundet.
Martin Astradsson, KHIF Tri: Kurser og uddannelser kan man godt tilmelde sig hos
DGI, men synes man skal afvise at afvikle stævner sammen med dem.
Mads Dines Petersen, Aalborg Triathlon Klub: Vi er ikke interesseret i en parallel
organisation. Præmisserne skal være i orden.
Carsten Andersen, Fredericia Triathlon Team: Vi skal også forholde os til
sikkerheden når man vil holde stævner med DGI. Triatlon-Danmark står til ansvar
Godkendt
hvis der sker en ulykke.
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Beretning fra Amatør- og Ordensudvalg v. formand Stig Helm Nielsen
Der har ikke været nogen sager i 2015.

Ad 3 Beretning v. forbundets generalsekretær Morten Fenger
a) Årsregnskab 2015 fremlægges til godkendelse.
b) Budget 2016 fremlægges til orientering.
Se ledelsesberetning i årsrapporten.
Regnskabet er godkendt af revisoren.
MF: (tilføjelse der ikke står i ledelsesberetning)
Vi har lavere afgift ved vores DM fordi vi mangler indtægter fra et DM på
langdistance.
Resultatet afviger fra budgettet fordi vi har en stram omkostningsstyring og en
konservativ budgettering. Vi tør ikke regne med en så stor medlemstilgang.
Kursusomkostninger til EPM medlemmerne skyldes, at der ikke er afholdt så mange
kurser til EPM end budgetteret.
Udviklingspulje er under budget. Vi opfordrer klubber til at søge midler til projekter.
Firma og familie tri havde vi ikke budgetteret med, fordi vi fik tilbud efter budget 2015
var lagt.
Karin Pedersen, TRI4: Godt med stram styring af udgifterne. Spørgsmål; Hvor
meget
af licensindtægterne er fra klubber og hvor meget fra EPM?
GVR: Vi har 1.480.000,- kr. i indtægter fra klubber og 601.000 kr. fra EPM licens
indtægter og 246.000 kursus indtægter fra EP medlemmer (Total EPM indtægt
848.000 kr.).
b) Budget 2016 fremlægges til orientering.
MF: Stor vækst i triatlon i de seneste år, 2500 medlemmer i 2010 til 12.000 i 2016. Vi
tør ikke at forudse at det bliver ved med at det gå så godt.
Vi vil hellere stå her næste år med et overskud fordi det stadigvæk bliver ved med at
vokse.
Vi har i budget 2016 valgt også at indtægtsføre vores sponsorat med Newline. Det er

Godkendt
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et spørgsmål om hvordan man bogfører det. Det skal være faktura mod faktura.
Vi havde et sponsorat fra Newline i 2015 på 400.000 kr.
Vi har ikke budgetteret med Familie Tri fordi vores sponsor har trukket sig tilbage.
Vi leder efter en ny.
Vi regner med 10 % vækst i klubmedlemmer og ingen vækst i EPM.
Vi budgetterer med 100.000 kr. mere i udgifter på EP kurser for at prøve at få
medlemmerne ind i klubber. Vi regner med at der ikke går mange år før end det bliver
obligatorisk at vi skal frigive atleter til deltagelse i konkurrence. Det gør de allerede i
åbenvandssvømning.

Ad 4 Fastsættelse af takst pr. medlem/ klubkontingent

Godkendt

Forslår at fastholde 200kr. per medlem og unge under 18 gratis

Ad 5 Behandling af indkomne forslag
1.TRI4 havde fremsat følgende forslag til Generalforsamlingen:
1.EPM kontingent/eventlicens fastsættes af generalforsamlingen på samme måde
som klubmedlemskaber/licens.
2.Forbundet må ikke tilbyde træning i forbindelse med EPM. Der skal nedsættes et
hurtigt arbejdende udvalg med repræsentanter fra klubberne, som kan komme med
forslag til EPM tilbud, som i højere grad end nu, kan få EPM’ere over i klubberne.
Efter debat, hvor alle var enige om at det handler om at få aktiveret EP medlemmer i
klubberne, besluttede TRI4 at lade forslag 1 falde. Herudover at strege den første
sætning i andet forslag.
Afstemning:51 stemmer for, 0 imod

Vedtaget
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Der blev efterfølgende nedsat udvalg, bestående af:
Thomas Schwartz, Tri club Denmark (Bestyrelsen, DTriF)
Martin Astradsson, KHIF Tri
Klaus Brügmann, TRI4
Michael Nielsen, Atletica Tri Horsens
Torben Klarskov, HGATM
Rene Christensen, EPM repræsentant.
2.DTriF’s bestyrelse forslår ændring/justering af DTriF’s love – vedr. rettidig
udsendelse af indkomne forslag - §11.5

Vedtaget

Ad 6 Valg af bestyrelse og revisorer
a) Formand – Mads Freund er villig til genvalg
b) Næstformand – Henrik Bruun er villig til genvalg
c) Bestyrelsesmedlem – Ricco Clausen er ikke villig til genvalg
d) Bestyrelsesmedlem – Lars Smith er ikke villig til genvalg
d) 1. bestyrelsessuppleant for 1 år-Thomas Blom Kristensen er villig til genvalg
e) 2. bestyrelsessuppleant for 1 år-Henrik Baadsgaard er villig til genvalg
f) Revisor for 1 år – bestyrelsen peger på EY

Valgt
Valgt

Valgt
Valgt
Valgt

Ad 7 Valg til nedsatte udvalg
a. Amatør- og Ordensudvalg, der skal vælges 3 medlemmer heraf en formand
samt en suppleant.
Formand Stig Helm Nielsen villig til genvalg
Medlemmerne Uffe Sass-Petersen og Erik Rosbirk er villige til genvalg
Suppleant – Steffen Mattrup Lund-Hansen er villig til genvalg

Ad 8 Eventuelt
Ingen

Valgt
Valgt
Valgt
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