
Referat af ordinær generalforsamling Dansk Triatlon Forbund 30.03.2019 
 
Uddeling af årets priser: 

Årets idrætsleder kåres af formand Mads Freund – Allan Dalsgaard, Randers Freja Triatlonklub vinder denne pris.  

Årets Ungdomsinitiativ og Årets Age Group atlet kåres herefter af bestyrelsens politiske breddeansvarlige Anette Østerkjerhuus – Karlslunde Tri får 

prisen for Årets Ungdomsinitiativ og Mikkel Højborg Olsen, Amager Triatlon Klub bliver årets Age Group Triatlet 2018.  

Bestyrelsens politiske eliteansvarlige, Mogens Strange Hansen uddeler herefter priserne årets talent og årets triatlet 2018.  

Oscar Gladney, Viborg AM bliver hædret med titlen som Årets talent 2018, og endelig kåres Helle Frederiksen, Silkeborg Motion og Tri, nok en gang 

som Årets triatlet i Danmark.  

Årets idrætsleder: Randers Freja Triatlonklub 

Årets Ungdomsinitiativ: Karlslunde Tri 

Årets Age Group atlet: Mikkel Højborg Olsen, Amager Triatlon Klub 

Årets talent 2018: Oscar Gladney, Viborg AM 

Årets triatlet: Helle Frederiksen, Silkeborg Motion og Tri 

 

 

Agenda Generalforsamling 

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 beretning HER  

3.  Beretning v. direktør Morten Fenger 

a) Årsregnskab 2018 fremlægges til godkendelse. 

b) Budget 2019 fremlægges til orientering. 

Se årsrapport HER 

4.  Fastsættelse af klubkontingent gældende fra 1. april samme år  

5.  Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse og revisorer 

På valg: 

a) Politisk økonomiansvarlig, Kim Rohde - villig til genvalg 

https://www.triatlon.dk/wp-content/uploads/2019/03/Formandens-beretning-2018.pdf
https://www.triatlon.dk/wp-content/uploads/2019/03/Formandens-beretning-2018.pdf
https://www.triatlon.dk/forbundet/generalforsamling/
https://www.triatlon.dk/forbundet/generalforsamling/
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b) Bestyrelsesmedlem – Anette Østekjerhuus – genopstiller ikke c) Bestyrelsesmedlem – Mogens Strange Hansen – villig til genvalg 

d) Bestyrelsesmedlem – Thomas Schwartz – villig til genvalg 

C) Nye Kandidater til bestyrelsen 

- Casper Stenderup 

- Kristina Beckendorf 

- Nichlas Gustafson 

- Charlotte Liebach 

- Thomas Robert Madsen 

c) 1. bestyrelsessuppleant for 1 år  

d) 2. bestyrelsessuppleant for 1 år  

e) Revisor for 1 år – bestyrelsen peger på EY  

 

7.  Valg af medlemmer til amatør- og ordensudvalget 

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: 
Ganløse Tri-Center, TRI4, KTK86, Multiatleterne, Aalborg Triatlonklub, Esbjerg Tri & Multisport, Sorø Triatlonklub, OTK, Fredericia Triatlon Team, HG 
Atletik og Motion, Herlev Tri, Islev Triatlonklub, Tri-X14, Karlslunde Tri og Tri Club Denmark.    

 
Ad 1: Valg af dirigent 
Thomas Nielsen bliver valgt som dirigent.    
Thomas Løkke (GTC) og Dion Madsen (KTK86) vælges som stemmetællere. 
Dirigenten konkluderer at Generalforsamlingen er lovligt indvarslet efter vedtægterne. 
GF er beslutningsdygtig. 

 
Ad 2: Formandens beretning 
Formandens beretning kan læses på forbundets hjemmeside og kan findes i fuld længde HER 

https://www.triatlon.dk/wp-content/uploads/2019/03/Formandens-beretning-2018.pdf
https://www.triatlon.dk/wp-content/uploads/2019/03/Formandens-beretning-2018.pdf


Referat af ordinær generalforsamling Dansk Triatlon Forbund 30.03.2019 
 
 
 
 
 
 

Hovedpunkter: 
Medlemskurven: 
Lille medlemstilbagegang, medlemskurven er flad, ca. 11.000 medlemmer.  
Antallet af klubber ligger stabilt på ca. 90. 
 
Ungdom er har været et højt prioriteret område igennem mange år snart og er stadig en stor del af forbundets arbejde og fokus.  
Antallet af solgte Enkelt Persons medlemskaber der bliver solgt, er fortsat højt – her er det særligt udlændinge som bidrager. Ordningen giver dog også 
fortsat mulighed for at vi kan guide danske atleter udenfor foreningsmiljøet i retning af klubberne. 
Pengene fra de solgte EPM-medlemskaber er bl.a. med til at drive dommerservice og uddannelse mv. 
 
VM ITU Multisportsfestival 2018: 
Var selvsagt en stor opgave, men også en stor succes. 
48 nationer deltog og 3200 starter i løbet af de 9 dage som festivalen varede – kun de største og mest velorganiserede organisationer kan håndtere 
sådan et arrangement.  
Efterfølgende undersøgelser viste at 95 % af deltagerne beskrev besøget som en positiv oplevelse.   
Tak til Sport Event Danmark og Udvikling Fyn for et godt samarbejde samt til HKH Kronprins Frederik for at være protektor for arrangementet. 
 
Elite:  
Elitesatsningen på SDU fungerer fortsat godt og har kastet flotte resultater af sig i 2018.  
Dette viste sig særligt ved VM på Fyn. Andreas Schilling åbner VM ved at blive verdensmester i duatlon og Helle Frederiksen lukker arrangementet ved 
at gentage bedriften på den lange triatlon distance.  
Sif Bendix Madsen vinder sølv ved ungdoms-OL i Argentina – dagen efter vinder hun også guld med det Europæiske hold på mix-Relay. Sif fortsatte 
dermed en flot tradition for dansk metal til ungdoms-OL-. 
 
I 2020 er der ny triatlondisciplin på OL-programmet – MIX-Relay – denne er kommet på i en tid hvor andre sportsgrene kæmper med at blive på OL 
programmet.  
 
Martin Jensen takker af i 2018, efter længe at have kæmpet med skader. – Martin har igennem årene vundet en række medaljer til VM og EM. Tak for 
hans indsats gennem årene. 
 
Stævner:  
Vores kontor: 
Der er fortsat travlhed på kontoret med masser af opgaver i samarbejde med vores klubber samt andre aktører.  
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DTriF’s bestyrelse:  
Der har i det forgangne år været mange møder og der bliver lagt et stort stykke arbejde fra de enkelte medlemmer.  
Ansvarsområderne er fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne således at vi sikrer at medlemmerne ved præcist hvem de skal henvende sig til.  
 
DIF-støttestruktur: 
Overskrifterne er: 
Stævner og sikkerhed for alle. Er den vigtigste faktor når vi arbejder med stævner. 
Børn og Unge – er fortsat i stort fokus. Flere meget store ungdomsklubber. 
Klubudviklingen: Vi skal fortsat ruste os til fremtiden og nye tiltag. 
Antidoping: En grundlæggende forudsætning – der skal være en synlig, gennemgående og fundamental forudsætning for arbejdet.  
Internationale arbejde. Vi vil i samarbejde med DIF præge Triatlon-verdenen udadtil. 
 
Øvrige fokusområder:  
Dialog med klubber er fortsat et af vores største fokus – gøre opmærksom på hvor vi kan hjælpe/bidrage.  
Team DK: Fortsat godt samarbejde. TD er meget interesseret i vores arbejde. 
 
Indenrigspolitik:  
Ligeledes godt samarbejde med DIF – vil gerne samarbejde med os og vi er deltagende i mange events, og grupper. 
ADD: Vi baner vejen for andre forbund på dette område. 
 
Udenrigspolitik:  
2 ITU og 1 ETU-møde – derudover flere marketings- og branding-møder 
Bl.a. er der et kommende navneskift på vej – World Triathlon    
 

Beretning fra Amatør- og Ordensudvalg v. formand Stig Helm Nielsen 

Ingen sager at indberette. 

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

a) Årsregnskab 2018 fremlægges til godkendelse. 

 
Se ledelsesberetning i årsrapporten HER  
Regnskabet er godkendt af revisoren. 
 
Der var i 2018 et budgetteret overskud på kr. 263  
Årets resultat endte på et overskud på kr. 139.888 

https://www.triatlon.dk/forbundet/generalforsamling/
https://www.triatlon.dk/forbundet/generalforsamling/
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Se ledelsesberetningen på side 8 i årsrapporten for nærmere uddybning.  
 
Dirigent konkluderer at den er underskrevet af revisor.  
 
Spørgsmål til årsregnskab. 
Jack (Herlev Tri): Var der ingen yderligere udgifter til VM Multisportsfestival. 
Morten Fenger: Ikke andre end den tid undertegnede brugte. 
 
       Regnskab – Godkendt.  
  

 
b) Budget 2018 fremlægges til orientering 

 
Direktør Morten Fenger fremlagde budget 2019 til orientering. 
Hovedpunkterne kan læses under budget 2019 i årsrapporten på side 9 – forbundets traditionelle konservative budgettering er forsat i budgettet for 
2019, dvs. at vi skal ikke fungere som en bank, pengene skal ud og arbejde – vi budgetterer ikke med fugle på taget og ej heller  med forventninger om 
at der lige pludselig står en hovedsponsor.  
 
Budgettet er lavet ud fra at medlemsantallet er stabilt primært med baggrund i Nordea Fonds projekt. Trods et mindre fald i medlemmer i 2018. 
Nordea Fonds projekt kræver en egenfinansiering hvilket gør at udviklingsbudgettet er mere negativt end tidligere. 
 
Eliten får større omsætning: Primært pga. Sportschef på fuldtid og Ungdomslandstræner op i tid. Fokus på OL. 
 
Spørgsmål til budget: 
Marie, (Tri-X-14): Indtægt på klubkontingenter er det vi tidligere kaldte licens? 
Morten Fenger: Ja det er klubkontingent. 
 
 

 
Ad 4: Fastsættelse af takst pr. medlem / Klubkontingent 
Der var ikke fremsendt forslag om ændring af klubkontingent – dette fortsætter uændret. 
 

Ad 5: Behandling af indkomne forslag 
 
Forslag fra DTriF’s bestyrelse  
Se de fulde forslag til lovændringer HER 
Dirigenten sætter forslagene til afstemning et efter et. 
 
Forslag 1:  
Ændring af §1: Ændring af forbundets navn til ”Triatlon Danmark” 

https://www.triatlon.dk/wp-content/uploads/2019/03/Forslag_1_til_5__til_%C3%A6ndring_af_DTriF_love_ved_GF_30marts_2019.pdf
https://www.triatlon.dk/wp-content/uploads/2019/03/Forslag_1_til_5__til_%C3%A6ndring_af_DTriF_love_ved_GF_30marts_2019.pdf
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Mads Freund: Den har simret i en del år: 
2 hovedårsager – Union og Forbund fremstår lidt støvet og det har slået igennem i mange andre forbund. Når vi altid forkorter til DTriF signalerer det at 
det er for langt. 
Det går ligeledes godt i spænd med at ITU arbejder med navneændring. 
ETU er også på vej med et navneskift. 
Vi vil fortsat være et forbund – en ”federation.”  
Vil meget gerne have input fra GF. 
 
Lise – OTK: Har i diskuteret om i blot skulle hedde Tri-Danmark? 
Mads Freund: Ja vi har overvejet det – og vil gerne have hele ordet med i navnet – vi er the ”Governing body” – vi er triatlon. 
Vi er selvfølgelig nødt til at have en national og international version. 
Det er også en vigtig pointe at få med at implementeringen kommer til at ske løbende.  
 
Thomas Løkke (GTC): Fint og mere mundret – Det er vigtigt at I holder fast i Triatlon Danmark – ikke forkorter det. 
Mads Freund: Det er helt rigtigt og vi er meget enige. 
Thomas Nielsen: Det er vigtigt at vi snakker til alle, også ikke indforståede medlemmer / nye medlemmer. 
 
Afstemning. 
For. Overvejende flertal. 
Imod: ingen stemmer. 
Hverken for eller imod: Ingen stemmer. 
 

Forslag 1:       Enstemmigt vedtaget 
 
Forslag 2:  
Ændring af §3: Ændring af forbundets formål. 
 
Mads Freund:  
”Give medlemmer de bedst mulige vilkår for at dyrke sporten” 
Det er ikke den store ændring – blot en præcisering af at gøre det vi altid har gjort – præcisere formålet. 
 
Afstemning. 
For. Overvejende flertal. 
Imod: Ingen stemmer 
Hverken for eller imod: Ingen stemmer 
 

Forslag 2:       Enstemmigt vedtaget 
 
Forslag 3:  
Ændring af §5: Medlemskab 
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Thomas Nielsen: Det væsentlige er præciseringen af at når man melder sig ind i en klub under Triatlon Danmark er man samtidig også medlem i 
Triatlon Danmark og får tildelt medlemsnummer. Derudover fjernes medlemskab med begrænsede rettigheder. 
 
Mads Freund:  
Vi har aldrig benyttet punktet at have medlemmer med begrænsede rettigheder. Så vi har taget punktet ud. 
Den anden ændring er i forlængelse af GDPR: Vi har tidligere arbejdet med at man meldte sig ind og var medlem i en klub – vi ønsker at specificere at 
man også er medlem i forbundet – giver Triatlon Danmark mulighed for at sende medlemsinformation til medlemmerne. 
 
Thomas Løkke (GTC): Vi er enige om at det er en fuldstændig erstatning af §5? 
Mads Freund: Ja – det nye træder i stedet for det gamle i §5 
 

Mogens Strange (Bestyrelsen): Var ikke opmærksom på ordlyden da vi sendte forslag ud. §5 stk. 1B: ”Triatlon Danmark optager desuden 

enkeltpersoner som medlemmer jfr. DIF’s love, Lovregulativ 1, § 2 stk. 1 og 4.” 

Vil foreslå at vi fjerner henvisningen til paragraffen og blot skriver henvise til DIF’s love. Så vi undgår at skulle ændre vedtægter skulle det ske at DIF 

ændrer i deres paragraffer. 

 

Kurt Olsen (Multiatleterne): Vil det betyde at vi skal følge alle DIF’s love? 

Mads Freund: Pt. referer vi til et specifikt punkt – ved ikke om det tidligere er sket at DIF har ændret i deres paragraffer. Måske skal det konkretiseres 

at det gælder medlemskaber. 

Thomas Nielsen: Det referer til DIF’s love vedr. enkeltmedlemmer.  

Thomas Schwartz (Bestyrelsen): Kan vi tilføre et ord, ”nuværende” 

Mogens Strange Hansen (Bestyrelsen): Vi hænger os på en specifik formulering. 

Morten Fenger: Det er en god pointe – vi henviser til enkeltpersoner ifølge DIF’s love. 

Det er ikke en permanent ordning – men anden periode af en prøve-ordning.  

Thomas Løkke (GTC): Kan vi lave en mellemting – referer til DIF’s love om enkeltpersonsmedlemmer? 

 

Thomas Nielsen: Vi stemmer først om forslaget uden referencen til DIF’s love. Dvs. forslag 3 undtaget §5 stk. 1B: 

Afstemning: 

For: Overvejende flertal. 

Imod: Ingen stemmer 

Hverken for eller imod: Ingen stemmer 

 

Forslag 3 (undtaget §5 stk. 1B):      Enstemmigt vedtaget 
 

Ændringsforslag: 

Forslag 3 - §5 stk. 1B 
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Sætningen i §5 stk. 1B ændres fra: 

Triatlon Danmark optager desuden enkeltpersoner som medlemmer, jfr. DIFs love, Lovregulativ 1, § 2 stk. 1 og 4. 

til 

Triatlon Danmark optager desuden enkeltpersoner som medlemmer, jfr. DIFs love vedrørende enkeltpersonsmedlemskaber. 

 

 

§5 stk. 1B vil herefter lyde: 

 

”Triatlon Danmark optager desuden enkeltpersoner som medlemmer, jfr. DIF’s love vedrørende enkeltpersonmedlemskaber.  

Triatlon Danmark udarbejder et aktivitetstilbud til Enkelt-Persons-Medlemmerne. For enkeltpersonmedlemmer 

opkræves et årligt kontingent, som vedtages af bestyrelsen.  

Triatlon Danmark fører en medlemsliste over enkeltpersoner som optages. 

 

Afstemning om ændringsforslag. (Forslag 3 - §5 stk. 1B) 

For: Overvejende flertal. 

Imod: Ingen stemmer 

Hverken for eller imod: Ingen stemmer. 

 

Ændringsforslag af forslag 3 - §5 stk. 1B.     Enstemmigt vedtaget 

 
Forslag 4:  
Ændring af §7: Ændring af ”Bestyrelsen” antal medlemmer. 
 
Thomas Nielsen: Antallet af medlemmer i bestyrelsen – ændres til præcis 7 medlemmer. 
For at undgå at forretningsudvalget ikke har mere myndighed end bestyrelsen. 
Derudover at bestyrelsen selv konstituerer sin næstformand. 
Det kan få konsekvenser for hvor mange der skal vælges til bestyrelsen. 
 
Temaet: En præcisering af hvor mange medlemmer der sidder samt konstituering af næstformænd. 
 
Mads Freund:  
Det er upraktisk at der ikke er fastslået hvor mange bestyrelsesmedlemmer der skal sidde. 

Vi forsøger at overholde ”Good Governance” – formanden og forretningsudvalget har for nuværende for meget magt. 

Hvis forslaget går igennem, vil bestyrelsen finde tilbage i en 2-årig turnus – så der hele tiden er lige antal medlemmer på valg. 

Vi har selv konstitueret Henrik som næstformand – det ønsker vi at føre ind i vedtægterne.  
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Klaus (Islev Triatlonklub): Økonomiansvarlig er ændret til politisk økonomiansvarlig – hvorfor? 

Mads Freund: Alle i bestyrelsen er politisk baseret.  

Morten Fenger: Det har historiske årsager – politikerne er politikere – ikke hands-on.  

Direktøren styrer personalet – ud fra visioner fra bestyrelsen.  

 

Afstemning: 

For: Overvejende flertal 

Imod: Ingen stemmer. 

Hverken for eller imod. Ingen stemmer 

 

Forslag 4:         Enstemmigt vedtaget 

Forslag 5:  
Ændring af §14: Ændring af ”Forretningsudvalg” og konstitueringen af dette. 
 
Thomas Nielsen: Forretningsudvalget udvides med et medlem af bestyrelsen. 
 
Mads Freund: Det er mere passende med 3 personer i forretningsudvalget.  
Morten Fenger: Forretningsudvalget tjener til en kortere operationstid, typisk møder hver 14. dag.  
 

Afstemning: 

For: Overvejende flertal. 

Imod: Ingen 

For eller imod: Ingen 

 

Forslag 5:       Enstemmigt vedtaget 

 
Ad 6: Valg af bestyrelse og revisorer 
 
Mads takker indledningsvist Annette Østerkjerhuus for et langt arbejde i Triatlon Danmarks bestyrelse. 
 
2 min individuel præsentation af hver kandidat som også var tilsendt klubformændene inden generalforsamlingen. 
 
- Thomas Schwartz: 
Spørgsmål fra: 
Carsten Andersen, (Fredericia):  
Du skriver i din præsentation at du vil arbejde for et opgør med nepotisme i DTriF? Hvad menes der? 
Thomas Schwartz: Ser mange mærkelige konstruktioner – RaceMakers hyret ind til opgaven og nu er RaceMakers er gået konkurs. Formanden sidder 
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i marketingsudvalg i Challenge. 
Mads Freund: Formanden sidder ikke i Challenge marketing udvalg, men i ITU’s marketingsudvalg. 
 
- Thomas Robert Madsen Tri Club Denmark: 
- Nichlas Gustafsen Herlev Tri: 
- Mogens Strange (Silkeborg Tri og Motion: 
- Kristina Beckendorf (Playground Triatlon) 
- Charlotte Libach (Tri Club Denmark.) 
- Casper Stenderup (Ganløse Tri-Center) 
 
Erik Rosbirk: Den politiske økonomiansvarlige skulle have været på stemmesedlen. 
Morten Fenger: Der har ikke været modkandidater til den politiske økonomiansvarlige – denne post skal vælges separat jf. forbundets love. 
 
 

 

a) Politisk økonomiansvarlig, Kim Rohde, villig til genvalg    Valgt 
b) Bestyrelsesmedlem – Anette Østerkjerhuus genopstiller ikke.    

c) Kandidater til post som menigt bestyrelsesmedlem. 

- Skriftlig afstemning mellem 7 kandidater til 4 pladser i bestyrelsen 

 

- Casper Stenderup – 38 stemmer     Valgt 

- Nichlas Gustafson – 31 stemmer     Valgt 

- Thomas Robert Madsen – 29 stemmer – valgt for 2 år    Valgt 

- Mogens Strange Hansen, villig til genvalg. – 29 stemmer – valgt for 1 år.   Valgt 
- Kristina Beckendorf – 26 stemmer 

- Charlotte Liebach – 23 stemmer 

- Thomas Schwartz, villig til genvalg – 4 stemmer 

 

f) 1. bestyrelsessuppleant for 1 år – Thomas Blom, villig til genvalg.   Valgt 

g) 2. bestyrelsessuppleant for 1 år – Kristina Beckendorf melder sig.  Valgt 

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

 

Ad 7 Valg til nedsatte udvalg 

a) Amatør- og Ordensudvalg, der skal vælges 3 medlemmer, heraf en formand samt en suppleant.  
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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  
Lise (OTK): Er der erfaringer med E-cykling i andre klubber – der er interesse i OTK. 
Morten Fenger: Vi er meget lydhøre og løbende i kontakt med KTK for at følge med på området. 
Cecilie Mathorne (KTK): Dion byder helt sikkert gerne ind med erfaringer – særligt omkring swift og afvikling af events mm.  
Jack (Herlev): IM CPH er ved at lave noget konkurrence via swift – både på løbebånd og cykling – kontakt gerne Jack hvis det har interesse.  

 
Thomas Nielsen: Erklærer generalforsamlingen for afsluttet og takker for god ro og orden. 
Mads Freund:  Tak til Thomas Nielsen for en god indsats dom dirigent og særligt tak til de fremmødte. Hvor flere kommer langvejs fra.  
Tak til alle de frivillige timer som forsamlingen investerer i Triatlon Danmark. 
 
Brøndby den 30.03.2019 

 

 
Dirigent: Thomas Nielsen 

 

 

 

 


