
Referat af ordinær generalforsamling DTriF 24.03.2018 

 
Årets idrætsleder og årets Ungdomsinitiativ kåres af bestyrelsesmedlem Anette Østerkjerhuus – Niels Nørtoft, Kolding Triatlonklub blev valgt til Årets 

Idrætsleder 2017, og Esbjerg Ungdomstriatlon får prisen for Årets Ungdomsinitiativ. Formand Mads Freund kårer Kirstine Færch fra KTK 86 til Årets 

Age Group Atlet. Den danske Elite Mix-Relay, der vandt EM guld, fik en kombineret pris af årets Elite atlet og årets talent. De 4 atleter som deltog i Mix-

Relay var Sif Nicoline Bendix Madsen, Anne Holm, Emil Deleuran og Andreas Schilling. 

 

Agenda 

1. Velkomst, Formanden - 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 2017 fremlægges til godkendelse. 

b) Budget 2018 fremlægges til orientering. 

 Se årsrapport 2017, HER. 

4.  Fastsættelse af takst pr. medlem/ klubkontingent  

 

5.      Behandling af indkomne forslag: 

 

6.      Valg af bestyrelse og revisorer  

a) Bestyrelsesformand – Mads Freund er villig til genvalg 

b) Bestyrelsesmedlem – Henrik Bruun er villig til genvalg 

c) 1. bestyrelsessuppleant for 1 år - Thomas Blom Kristensen er villig til genvalg  

d) 2. bestyrelsessuppleant for 1 år - Nichlas Andersen er villig til genvalg 

e) Revisor for 1 år – bestyrelsen peger på EY 

 

 

http://www.triatlon.dk/wp-content/uploads/2018/03/Bilag_DTriF_generalforsamling_24_marts_2018.pdf
http://www.triatlon.dk/wp-content/uploads/2018/03/DTriF_aarsrapport2017_sign.pdf


Referat af ordinær generalforsamling DTriF 24.03.2018 

 

 

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 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  

Fremmødte klubber: 
Silkeborg Motion og Tri, Ganløse Tri-Center, Rødekro Tri og Motion, Aarhus 1900 Tri, TRI4, KTK86, Multiatleterne, Aalborg Triatlonklub, Svendborg 
Triatlonklub, Esbjerg Tri & Multisport, ALOT, Sorø Triatlonklub, Nyborg Triatlonklub, #TRI-X-14, Holbæk Tri, OTK, Fredericia Triatlon Team og Kolding 
Triatlonklub.    

 
Ad 1 Valg af dirigent 
Henrik Baadsgaard bliver valgt som dirigent.    
Michael Toftelund (Svendborg Triatlonklub) og Michael H. Christensen (Nyborg Triatlonklub) vælges som stemmetællere. 
Dirigenten konkluderer at Generalforsamlingen er lovligt indvarslet efter vedtægterne. 

 
Ad 2 Formandens beretning 
Formandens beretning kan læses på forbundets hjemmeside og er indeholdt i bilagssamlingen til GF - HER. 
 

Hovedpunkter: 
Medlemskurven hænger lidt – ca. 11.000 medlemmer fordelt på ca. 7000 klubmedlemmer og knap 4000 Enkeltpersons medlemmer. Ca. 100 klubber 
hvilket giver os en 16. plads i DIF målt på størrelse. En anelse færre børn og unge end i 2016. Ungdommen er fortsat højt prioriteret i DTriF og vi er 
sikre på at det store arbejde der foregår i klubberne, vil få os tilbage på sporet. 
DTriF ønsker fortsat at medlemmer er medlem i en klub, men er de ikke det er EPM den bedste løsning. 
Elite: EM Guld i Mix-Relay var et højdepunkt. Gode resultater af Andreas Schilling, Helle Frederiksen (Sølv VM Lang) og Camilla Pedersen og Maja 
Stage (EM Guld og sølv) Anders Christensen og Miki Taagholt (EM Sølv og Bronze) mf. igennem året. SDU fungerer godt og giver gode resultater. 
Sif vinder Europa Cup for juniorer i Holten, men udgår desværre fra VM i Rotterdam grundet skade. 
Stævner: DM Tri serien har haft en lille fremgang – de store aktører fokuserer mere og mere på kortdistance – her står vi stærkt i DK, med den bedste 
kortdistance-serie. Kom ud og deltag, der er plads til alle. 
 
DTriF kontor: Har travlt – mandetimer og kvadratmeter bliver løbende tilpasset forholdene: 
-Vi har afstået et af de oprindelige tre lokaler til DIF’s nye specialforbund; Dansk Surf og Rafting forbund. 
-Regnskabsføringen er udliciteret til DIF 
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DTriF’s bestyrelse: Har haft en række møder i 2017 – fysisk og via skype. Ansvarsområder i bestyrelsen kan ses i formandens beretning. Der har 
været nok at se til i det forgangne år og gode diskussioner i bestyrelsen. 
Årets fokus: Ny støttestruktur fra DIF – strategioplæg som skal danne rammen om støtten de kommende år. 
 Stævner og sikkerhed for alle  - Alle sikkert i land, sikkerhedsprotokoller mm. 
 Børn og Unge – fortsat at rekruttere børn og unge. 
 Klubudvikling – kontakt klubudviklingskonsulenterne for råd og vejledning. 

Antidoping – DTriF har et fantastisk samarbejde med ADD. Et samarbejde der danner skole for andre specialforbund. 

Internationalt arbejde – DTriF vil udbygge det internationale samarbejde og DTriF’s indflydelse på det politiske plan. 
 

Øvrige fokusområder. VM 2018 på Fyn og dialog med klubber. Få jer tilmeldt til VM – det kommer sandsynligvis ikke igen i dette århundrede. 
Indenrigspolitik: Har et fremragende samarbejde med DIF og vi er med i flere og flere netværk og gruppearbejder. Vi har fra 2018 outsourcet 
regnskabet til DIF – hvilket udbygger samarbejdet med DIF. 
Samarbejdet med ADD har dannet template for deres arbejde med andre forbund. 
Samarbejde med Team DK er fortsat rigtig fin – vi ligger i 3. lag og får en god støtte og har en god relation. 
Udenrigspolitik. 2 møder i ETU og 1 i ITU. DK er højt rangeret internationalt og var nomineret til ”Årets Europæiske forbund i 2017” 
Der har været en række møder i den Europæiske Marketing Kommission. ITU skifter navn til World Triathlon. DK er placeret i den øverste kategori 5 på 
den europæiske scene sammen med England, Spanien og Frankrig. Dette er blandt andet båret af vores Nordiske mesterskab.  
 
Gå gerne hjem og tak Jeres frivillige – de er motoren i triatlon-Danmark.      
 

Beretning fra Amatør- og Ordensudvalg v. formand Stig Helm Nielsen 
Udvalgets beretning kan læses i bilagssamlingen – der har været én sag i løbet af året vedr. pace på løbedelen til Øresund Triatlon. 
Mads Freund berettede kort om sagen på vegne af Stig Helm Nielsen, Formand for Amatør og Ordensudvalget.  
Se mail og svar fra Amatør og Ordensudvalget i bilagssamlingen HER. 

        
Generalforsamlingen havde ingen spørgsmål eller kommentarer til de to beretninger.  
       Begge beretninger er godkendt. 
 
Ad 3 Beretning v. forbundets direktør Morten Fenger 

a) Årsregnskab 2017 fremlægges til godkendelse. 

 
Se ledelsesberetning i årsrapporten HER   
Regnskabet er godkendt af revisoren. 
 
DTriF havde i 2017 budgetteret med et underskud på kr. 57.207,- Resultatet blev et underskud på kr. 191.327,- En difference på 134.121,- 
Se ledelsesberetningen på side 8 i Årsregnskabet for uddybende forklaring. 

 
Generalforsamlingen havde ingen spørgsmål eller kommentarer til årsregnskabet  
       Regnskab – Godkendt.  
  

http://www.triatlon.dk/wp-content/uploads/2018/03/Bilag_DTriF_generalforsamling_24_marts_2018.pdf
http://www.triatlon.dk/wp-content/uploads/2018/03/DTriF_aarsrapport2017_sign.pdf


Referat af ordinær generalforsamling DTriF 24.03.2018 

 
 
 

b) Budget 2018 fremlægges til orientering 
 
Budgetteret bundlinje for 2018: kr. 263,- en forbedring fra resultatet 2017 på kr. 191.591 (B2018-R2017) 
Der er ikke budgetteret med fugle på taget dvs. ingen superoptimistiske forventninger om medlemsfremgang eller fornyet hovedsponsor.  
DTriF's medarbejderstab arbejder hver eneste dag på at det skal lykkes, men i budgettet for 2018 er antallet af medlemmer sat lig det realiserede for 
2017 og hovedsponsorindtægten sat lig nul. Der er nu for andet år i træk for alvor skåret ind til benet overalt i organisationen og i de enkelte 
aktivitetsbudgetter. 
 
Det har været en fundamental forudsætning for Budget 2018, at vi i DTriF sætter tæring efter næring, således at skibet kan sejle trygt videre også uden 
ny hovedsponsor eller fornyet medlemseksplosion.  
Der er mange fantastiske udviklingstendenser undervejs i dansk triatlon og sporten er forsat i rivende udvikling. DTriF arbejder intenst på forsat at være 
en central faktor i denne udvikling, og selv med dette begrænsede budget er det forsat forbundets holdning at det er muligt. 
Den konservative budgettering af forventede indtægter forbundet har anvendt i en årrække er videreført i budgettet for 2017. 
 
Se årsrapport side 9 for hovedposter i budget 2018. 
Generalforsamlingen havde ingen spørgsmål eller kommentarer til budget 2018 

 
Ad 4 Fastsættelse af takst pr. medlem / Klubkontingent 
Der var ikke indkommet forslag om ændring af klubkontingent og bestyrelsen har heller ikke ønske om ændring.  
Takst per medlem/klubkontingent - 240 kr/medlem per år vil derfor forsætte uændret  

 
Ad 5 Behandling af indkomne forslag 
 
Forslag fra DTriF’s bestyrelse  
Bestyrelsen forslår ændring af §11.1 punkt 4 – fastsættelse af klubkontingent – således at den af generalforsamlingen fastsatte sats for klubkontingent 

allerede kan træde i kraft per. 1 april (Q2) samme år. 

Bestyrelsen begrunder dette forslag til ændring af §11.1 i forbundets love ud fra et ønske om at optimere reaktionstiden for ændringer i forbundets 

økonomi og dermed gøre forbundet så forandringsparat som muligt. 

Steven (OTK): Hvordan gør vi det når kontingentsats i klubberne er vedtaget forinden på klubbernes GF? 

Mads Freund: Det har vi drøftet i bestyrelsen og det vil betyde at i en periode vil klubberne have en forpligtigelse overfor forbundet – det vil dog skabe 

en hurtigere handlemulighed for forbundet. 

Morten Fenger: Det var umiddelbart klubbernes tilbagemelding fra GF forrige år. Klubberne har den mulighed at de kan ændre egne vedtægter i det 

kommende år, hvor der ikke er en stigning, gældende for kontingent til DTriF, således at de kan regulere kontingent hurtigt i tilfælde af stigning. 

Michael Toftelund (Svendborg Triatlonklub): Hvordan gør vi det da det vil påvirke vores budget i klubberne?  

Morten Fenger: Hvis klubberne ændrer vedtægter, så de hurtigt kan ændre kontingentsats, vil klubbudgettet være uændret i netto-kroner. 
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Henrik Baadsgaard: Klubberne skal kommunikere i klubberne at klubkontingent og medlemskontingent er to forskellige ting. 

Jan Bonde (Holbæk Tri): Klubberne skal blot tilpasse deres vedtægter så de kan agere såfremt kontingent bliver ændret.  

Carsten Andersen (Fredericia): Forbundet kan sende info ud 1½ måned før GF så klubberne ved det forinden deres respektive GF. 

Morten Fenger: Det ville være dejligt, men det er DTriF’s GF, der bestemmer klubkontingent og ikke DTriF’s bestyrelse. 

Thomas Hjort Lykke (GTC): Vil vi ikke komme til at mangle pengene? 

Henrik Baadsgaard: Det vil ramme køberen såfremt at klubben ændrer satsen pr. 1. april 

Karin Petersen (TRI4): Påvirker det alle medlemmer for det pågældende år? 

Morten Fenger: Nej – kun dem der fremadrettet fornyer eller opretter medlemskab. 

Klubkontingent afregnes således at der efterfølgende hvert kvartal sendes faktura ud til klubberne for de medlemmer der har oprettet eller gentegnet 

medlemskab i det netop overståede kvartal. 

Jan Bonde (Holbæk Tri): Betaling sker kvartalsvis og vil ikke påvirke Q1.   

Brian (SMT): Hvem vil det påvirke – ikke tilbagevirkende vel? 

Mads Freund: Nej – det er fremadrettet og vi justerer løbende budget – men er meget handlingslammet i forhold til kontingent – da det tager lang tid 

før end vi kan mærke effekten af en ændring. 

Jan Bonde (Holbæk Tri): Holbæk Tri har tilpasset deres vedtægter på ekstraordinær GF – således at det fremover er bestyrelsen der sætter 

kontingent for foreningen. 

Morten Fenger: Vil ikke råde klubberne til at det er forbundets bestyrelse der fastsætter klubkontingent. Dette bør fortsat være en demokratisk 

beslutning som tages på DTriF’s generalforsamling. 

Henrik Baadsgaard: Man er nødt til at adskille de 2 kontingenter – klubkontingent og forbundskontingent. 

Afstemning: Overvejende flertal for forslaget. 3 stemmer imod.   Forslag Vedtaget 

 
Ad 6 Valg af bestyrelse og revisorer 

 
a) Bestyrelsesformand – Mads Freund er villig til genvalg   Valgt 

b) Bestyrelsesmedlem – Henrik Bruun er villig til genvalg   Valgt 

c) 1. bestyrelsessuppleant for 1 år - Thomas Blom Kristensen er villig til genvalg   Valgt 

d) 2. bestyrelsessuppleant for 1 år - Nichlas Andersen er villig til genvalg  Valgt 

e) Revisor for 1 år – bestyrelsen peger på EY    Valgt 

 
 

 



Referat af ordinær generalforsamling DTriF 24.03.2018 

 

 

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 er villig til genvalg    Valgt 

Medlemmerne Uffe Sass-Petersen og Erik Rosbirk er villige til genvalg   Valgt 

Suppleant – Steffen Mattrup Lund-Hansen er villig til genvalg       Valgt  

Ad 8 Eventuelt  
Karin (Tri4): – takker bestyrelsen for godt arbejde. 

Henrik Baadsgaard: Takker for god ro og orden og erklærer GF for afsluttet. 
 
Morten Fenger: Tak til OTK for lån af lokaler og til Henrik Baadsgaard for dirigent-rollen samt mange års stort engagement i sporten. 

 
Odense den 24.03.2018 

 
 
 

 

 

 

 


