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Indkaldelse til 

Triatlon Danmarks udskudte Ordinære 
Generalforsamling 2020 

  
Lørdag d. 19. september 2020 kl. 10.00 

OTK’s lokaler, Adamsgade 2, 5000 Odense 
Parkering i Odeon anbefales 

 
  
HUSK restance skal være betalt til forbundet inden generalforsamlingen! 
 

Samtlige klubber, som ikke er i restance, må stille med op til 2 repræsentanter. 
Af hensyn til det gældende forsamlingsforbud opfordrer vi til, at klubberne kun stiller med 
én repræsentant pr. klub. 
 
Normalt ville vi af hensyn til miljø og vores grønne politik opfordre til fælleskørsel 
klubberne imellem, men i år bør I klare transporten enkeltvis. 
 
For at kunne holde overblik over antal tilmeldte skal vi bede om skriftlig tilmelding senest 
9. september 2020 på mail til post@triatlon.dk  

 
 

Dagens program:  
 
Kl. 10.00 - 11.00 Morgenmad og uddeling af priser.  

 
Kl. 11.00 - 13.00 Triatlon Danmark Generalforsamling  

 
Kl. 13.00 - 13.45(ca.) Frokost, afrunding og tak for i dag. 
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Agenda Generalforsamlingen:  
 
1. Velkomst efterfulgt af 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. 

  
3.  Beretning v. forbundsdirektør Morten Fenger 

a) Årsregnskab 2019 fremlægges til godkendelse. Se årsrapporten HER 
 b) Budget 2020 fremlægges til orientering. 
 

4.  Fastsættelse af klubkontingent   
 

5.  Behandling af indkomne forslag 
(Der er til generalforsamlingen 2020 ikke indkommet forslag) 
 

6. Valg af bestyrelse og revisorer: 
 
a) Bestyrelsesformand: 
- Mads Freund - villig til genvalg 
 
b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 
- Henrik Bruun - villig til genvalg 
- Mogens Strange Hansen - villig til genvalg 
 
c) 1. bestyrelsessuppleant for 1 år - Thomas Blom - villig til genvalg 
 
d) 2. bestyrelsessuppleant for 1 år - Kristina Beckendorf - villig til genvalg 
 
e) Revisor for 1 år - bestyrelsen peger på EY 
 

 

7.  Valg af medlemmer til amatør- og  ordensudvalget 
Amatør- og Ordensudvalg, der skal vælges 3 medlemmer heraf en formand samt en 
suppleant.  
a)  Formand Stig Helm Nielsen - villig til genvalg  
b)  Medlemmerne Uffe Sass-Petersen og Erik Rosbirk - villige til genvalg  
c)  Suppleant – Steffen Mattrup Lund-Hansen - villig til genvalg     
 

8.  Eventuelt  
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Til orientering: 
I henhold til Triatlon Danmarks love 
§11.5. 
Bestyrelsen er forpligtiget til senest 8 dage før afholdelsen af den ordinære generalforsamling at udsende 
Forbundets årsrapport samt alle indkomne forslag til medlemsklubberne og de valgte repræsentanter for 
enkeltperson-medlemmerne.  
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