Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015
Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus – Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg,
blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin
Mogensen, 2tri – blev valgt til årets Idrætsleder 2014. Århus 1900 Tri fik prisen for
årets bedste ungdomsinitiativ. Helle Frederiksen fik prisen som årets elite atlet og
Emil Deleuran som årets talent.

Deltagere

Agenda
1.

Valg af dirigent og to stemmetællere

2.

Formandens beretning v. Mads Freund
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 2014 fremlægges til godkendelse.
b) Budget 2015 fremlægges til orientering.

4.

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

5.

Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag er modtaget.

6.

Valg af bestyrelse og revisorer
a) Kasserer – Kim Rohde er villig til genvalg
b) Bestyrelsesmedlem – Mogens Strange Hansen er villig til genvalg
c) Bestyrelsesmedlem – Anette Østerkjerhuus er villig til genvalg.
d) Bestyrelsesmedlem – Steffen Lüders er ikke villig til genvalg.
e) 1. bestyrelsessuppleant for 1 år - Henrik Baadsgaard er villig til genvalg
f) 2. bestyrelsessuppleant for 1 år – Thomas Blom Kristensen er villig til
genvalg

Fremmødte klubber
2Tri, Atletica Tri Horsens, Brøndby Triathlon Club, ETOM, Ganløse Tri-Center,
Glostrup Triathlon Klub, Herlev Tri & Motion, HGATM, Nyborg Triathlon Klub,
Silkeborg Motion/Tri Klub, Sorø Triathlon Klub, Storebælt Triatlonklub – SKS Tri,
\Tri Club Denmark, TRI4, Vejle IF Triathlon, Aalborg Triathlon Klub, Aarhus 1900
Triathlon, KHIF, EPM repræsentant, OTK, Skørping Triathlon Klub.
Total: 21 klubber, total 57 stemmer

Bestyrelsen
Mads Freund(MFR)
Henrik Bruun (HB)
Kim Rohde (KR)
Mogens Strange (MS)
Anette Østerkjerhuus (AØ)
Ricco Clausen (RC)
Lars Schmidt (LS)

Øvrige
Morten Fenger (MF) Direktør
Ricka Hea (RH) Udviklingschef
Gera van Rootselaar (GVR) Sekretær
Henrik Kjær Larsen (HKL) Udviklingskonsulent
Louise Rohr (LR) Udviklingskonsulent
Dirigent Thomas Nielsen
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g) 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
Thomas Nielsen bliver valgt som dirigent
Ricka og Louise er stemmetæller
Generalforsamlingen er lovligt varslet.
Vibeke Dalsberg, TRI4:Vi vil bede jer om at sende varsel ud for indkommende
forslag inden fristen.
MF: Næste år sender vi dato for Generalforsamlingen ud i januar med frist for
indkommende forslag.

Ad 2 Formandens beretning
Formandens beretning kan læses på forbundets hjemmeside og er indeholdt i
bilagssamlingen til GF.
AØ: Bredde
I år vil vi arbejde på at lave en frivilliges strategi. Der har været en undersøgelse
under klubber og det viser at rigtig mange klubber har svært med at finde frivilligere.
Vi vil derfor lægge fokus på det og kommer med en frivilliges strategi og hjælpe med
at implementere det i klubberne.
Desuden vil jeg nævne vores Agegroup Landshold og opfordre jer og jeres
klubmedlemmer til at deltage i internationale stævne. Vores Agegroup Landhold er til
alle.
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MFR:
Nye klubber blevet hilst velkommen.
Enkelperson medlemskab er implementeret i år og vi har i år 2362 enkelte EP
medlemmer. Det er vores ambition at få så mange som muligt ind i klubber og
arbejde på at flere af dem vil deltage i klubbernes kursustilbud.
MS:
Elitesatsningen på SDU fungerer rigtig godt. Vores atleter har en rigtig god
træningsmiljø og i 2014 har vi fået noget rigtig gode resultater.
MFR:
Administrationen har serviceret flere medlemmer og klubber og stod for flere projekter
end nogensinde før.
MF: Beskrev administrationens sammensætning
MFR: Årets fokus
Bestyrelse vil gerne i dialog med klubber, så skriv endelig til formanden. Vi udsender
regelmæssig nyhedsbreve og vi afholder formandsmøder. Vi vil alle opfordre til at
komme til disse møder, hvilket giver mulighed for god diskussion.
RC: Børn og unge
Vi har rigtig meget fokus på børn og unge i forbundet og vi kan se at antallet i klubber
stiger. I 2014 havde vi 556 børn og unge i klubber og det er en vækst på 18 % i
forhold til 2013.
I 2014 har vi indført aspirantklassen (12 – 15 årige) i DM Serien, DM sprint og DM
Hold og det har været en stor succes. Vi havde i gennemsnit 23 startede deltagere
per stævne fra 19 forskellige klubber. Og i tilmeldinger for 2015 kan vi se at der er i
nogen stævner op til 60 deltagere.
MFR:
DM serie giver os noget udfordringer. Det er svært at overens stemme krav fra
sponsoren med foreningsverden og frivillige.
LS: Uddannelse
På uddannelsesområde har vi vores trænerkurser og dommeruddannelse. Vi har lige
nu cirka 100 uddannede dommere og det niveau skal vi holde eller udvide.
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Vi arbejde på sikkerhedsniveauet af stævner og skal kigge på hvordan vi takler
problemet med åben vand svømning, så der ikke sker ulykker. Vi arbejder på
sammenhang med hvad vi lave og hvilke behov klubber har.
MFR:
Det giver god mening for bestyrelsen at have en næstformand.
HB:
Fokus på Antidoping – Vi har lavet en ny antidopings politik og der er kommet nye
regler. Vi vil have en ren sport. Der er fokus på at også agegroup atleter bliver testet.
Klub fokus på sund livstil.
MFR:
Team Danmark: Vi har fået lidt mindre støtte fra Team Danmark i år. Vi er stadigvæk
et projektstøttet forbund. Men der er kommet en ny direktør og vi går i dialog med
Team Danmark og håber på en positiv udvikling.
Dansk Idræts Forbund: Vi har et rigtig god forhold med dem og arbejder sammen på
forskellige områder.
Jeg er med i en elitearbejdsgruppe til at oprette et elitesportscenter. Der kommer en
rapport i starten af maj måned.
Vi deltog i ETU og ITU møder i 2014. Vi er en kategori 5 land, det betyder et land der
har mest styr på sport, økonomi mm.
Den nye store satsning fra ITU er Sprint mix relay. Det bliver det nye format og ITU
regner med at det kommer med på OL programmet.
Tak til klubber og frivilligere.

godkendt

Beretning fra Amatør- og Ordensudvalg v. formand Stig Helm Nielsen
Der har ikke været nogen sager i 2014

Ad 3 Beretning v. forbundets direktør Morten Fenger
a) Årsregnskab 2014 fremlægges til godkendelse.
b) Budget 2015 fremlægges til orientering.
Se ledelsesberetning i årsrapporten.
Regnskabet er godkendt af revisoren.

godkendt
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Michael Krüger, Ganløse Tri-Center: Hvad er egenkapitalen nu?
MF: Den er på kr.1.569.941
Michael Krüger, Ganløse Tri-Center: Hvad gør vi hvis vi ikke får TD
projektstøttemere. Så der mangler en indtægt på omkring kr.600.000?
MF: Vi vil arbejde på at holde støtteniveauet til elite på samme høje niveau. Med den
ny direktør kan det være at der bliver lavet om eller at vi komme til at modtage en
anden støtte. Team Danmark har nu 3 gruppe: verdensklasseforbund med
projektstøtte til 4 år – internationalt eliteforbund med projektstøtte til 2 år og
projektstøtte som vi modtager nu.
Som projektstøttet forbund støtte Team Danmark de enkelte atleter, men er ikke med
til at støtte forbundets elite set up.
LS: Vi arbejde på om hvordan vi kan blive uafhængige af TD. Vi har fået en god
sponsor nu og vi skal blive ved med at arbejde på begge sider
MS: Vi får støtte til 7 personer, TD peger på de enkelte atleter, men vi vil gerne se at
de peger på en gruppe. Det lægger pres på de enkelte atleter at støtte er afhængig
af deres præstationer.

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
Ingen forslag er modtaget.

Ad 6 Valg af bestyrelse og revisorer
a) Kasserer – Kim Rohde er villig til genvalg
b) Bestyrelsesmedlem – Mogens Strange Hansen er villig til genvalg
d) Bestyrelsesmedlem – Anette Østerkjerhuus er villig til genvalg.
d) Bestyrelsesmedlem – Steffen Lüders er ikke villig til genvalg.
Vi har modtaget et brev fra Thomas Schwartz fra \Tri Club Denmark at han
gerne vil ind i bestyrelsen.
e) 1. bestyrelsessuppleant for 1 år - Henrik Baadsgaard er villig til genvalg
f) 2. bestyrelsessuppleant for 1 år – Thomas Blom Kristensen er villig til

valgt
valgt
valgt

Thomas Schwartz bliver valgt med 46 stemmer
valgt
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genvalg
valgt
g) Revisor for 1 år – bestyrelsen peger på EY
KR: DIF har valgt EY, Det er en ydelse uden betaling og der vil vi gerne siger ja valgt
tak til.

Ad 7 Valg til nedsatte udvalg
a. Amatør- og Ordensudvalg, der skal vælges 3 medlemmer heraf en formand
samt en suppleant.
Formand Jens Christian Andersen 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

Ad 8 Eventuelt
Ingen

valgt
valgt
valgt
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Brøndby, Idrættens Hus 26.03.2015

___________________________
Dirigent Thomas Nielsen

