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Årets priser 2019 og 2020 blev uddelt inden generalforsamlingen.  

Priserne for 2019 fordelte sig således:  

- Årets Age Group Atlet – Else Grønkjaer Bloch (ETOM) 

- Årets Initiativ – Vendsyssel Tri;  

- Årets Idrætsleder – Ivan W. Pedersen (Tørring Tri) 

- Årets Talent – Valdemar Solok (KTK86)  

- Årets Triatlet – Daniel Bækkegaard (Ganløse Tricenter). 

 

Priserne for 2020 så således ud:  

- Årets Age Group Atlet – Ditte Friis (Herlev Tri og Motion) 

- Årets Initiativ – KTK86;  

- Årets Idrætsleder – Michael Jessen (Herlev Tri og Motion)  

- Årets Triatlet – Magnus Ditlev (KTK86) 

- Årets Talent 2020 blev ikke uddelt grundet manglende stævner i sæsonen. 

 

Agenda 

1. Velkomst v. Formanden - Valg af dirigent 

2. Formandens beretning v. Mads Freund  

Beretning fra Amatør- og Ordensudvalg. 

Der foretages samlet godkendelse af beretningerne.  

3.  Beretning v. forbundsdirektør Morten Fenger 

a) Årsregnskab 2020 fremlægges til godkendelse. 

 b) Budget 2021 fremlægges til orientering. 

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

5.  Behandling af indkomne forslag 
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6. Valg af bestyrelse og revisorer 

På valg: 

a)  Politisk Økonomiansvarlig, Kim Rohde - villig til genvalg 

b)  Valg af tre menige bestyrelsesposter: 

Casper Stenderup Korch – villig til genvalg 

Thomas Robert Madsen – villig til genvalg 

Kirstine Færch 

Kristina Beckendorf 

Morten Buskov 

Thomas Blom Kristensen 

 

Bestyrelsesmedlem – Nichlas Gustafson – genopstiller ikke.  

  

c)  

1. bestyrelsessuppleant for 1 år – Thomas Blom – villig til genvalg i fald ikke valgt til bestyrelsen 

2. bestyrelsessuppleant for 1 år – Kristina Beckendorf – villig til genvalg i fald ikke valgt til bestyrelsen 

d)  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 - villig til genvalg  

Medlemmerne: Uffe Sass-Petersen og Erik Rosbirk -villige til genvalg  

Suppleant – Steffen Mattrup Lund-Hansen - villig til genvalg   

8.  Eventuelt  

 
Fremmødte klubber: 
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Ganløse Tri-Center, TRI4, KTK86, Aalborg Triatlonklub, Esbjerg Tri & Multisport, OTK, Fredericia Triatlon Team, Herlev Tri og Motion, Tri Club Denmark, ISK Ikast 
Triatlon, SHS Stevns Triatlon, Aarhus 1900 Triatlon, Triatlon Vejle, Multiatleterne, Triathlon Horsens, Islev Triatlon Klub, Silkeborg Motion og Tri, Svendborg 
Triathlon Klub, TIF Triathlon, Vejen Tri og Motion, Skive AM Tri og Kolding Tri.    

 
Mads Freund. (MFR) 
Velkommen til generalforsamling – vores anden online GF. Situationen i Danmark er fortsat af en karakter så vi er under nødret, hvorfor at vi afvikler GF online nok 
en gang.  
 
Ad 1: Valg af dirigent 
Ole Nikolajsen bliver valgt som dirigent.    
 
Dirigenten konkluderer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet efter forbundets love.  
Varslet den 25. februar og alle dokumenter er udsendt den 17. marts til medlemsklubberne.  
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig. 

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

 

 
Hovedpunkter: 
Et mærkeligt år for dansk triatlon – Corona-nedlukningen gjorde at sporten stort set lå stille i 2020 
Har stillet store krav til alle i sporten for at holde gejsten oppe. 
 
Vi har oplevet et fald i medlemmer på 13,8 % - sammenlignet med andre forbund er det nådigt sluppet. 
 
Det ene stævne efter det andet blev flyttet og senere aflyst eller udskudt til senere 
 
Vores elite: 
Eliten fik meget få chancer i 2020 for at vise sig frem – Magnus Ditlev og Daniel Bækkegaard greb dog begge chancen med sejre i 70.3 serien – ligeledes fik vores 
Mixed-stafet vist sig flot frem med en 6. plads til VM i Hamborg. 
 
En stor tak til Andreas Schilling, der valgte at indstille karrieren i 2020 – Andreas har betydet enormt meget for dansk elitetriatlon de seneste mange år.  
Andreas er altid velkommen tilbage. I den ene eller anden form. 
Vi har fortsat en nationsplads, men vi ved ikke hvordan den lander da flere regler gør at vi pt. ikke har valgbare atleter.   
 

https://www.triatlon.dk/wp-content/uploads/2020/10/Formandens_beretning_2020.pdf
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Vores kontor: 
Alt har stort set været nyt på kontoret i 2020 – skiftende regler og retningslinjer samt hjemsendelse har præget året. Vi har dog holdt snuden i sporet og arbejdet 
med de opgaver som fortsat var muligt.  
 
Triatlon Danmarks bestyrelse:  
Der har i det forgangne år været en række møder. Et fysisk – resten online. 
2020 skulle have været med fokus på rekruttering og bæredygtighed – begge områder har dog haft svære betingelser – men vi fortsætter i den kommende tid. 
 
Ansvarsområderne er fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne således at vi sikrer at medlemmerne ved præcist hvem de skal henvende sig til.  
Tak til bestyrelsen for deres store indsats. 
 
DIF-støttestruktur: 
Vi har siden 2018 arbejdet med DIF omkring 5 strategiområder – de er som følger. 
Stævner og sikkerhed for alle.  
Børn og Unge – er fortsat i stort fokus. Vi ønsker at fastholde og rekruttere flere unge. 
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 ønsker at udbygge det internationale arbejde og have indflydelse på politisk plan. 
 
Øvrige fokusområder:  
Dialog med klubber er fortsat et af vores største fokusområder – vi ønsker hele tiden at gøre opmærksom på hvor vi kan hjælpe/bidrage.  
 
DM og Elite 
DM-stævnerne var meget få i 2020 – på elitesiden er elitearbejdet fordelt på 3 regionale centre – Aarhus, KTK og Odense/SDU. De bærer en stor opgave med at 
samle eliten i oplandet. 
Vi glæder os til at følge denne model og udviklingen. 
 
Støtte fra Team Danmark: 
Fortsat et godt samarbejde med Team Danmark hvor vi bibeholdt vores økonomiske støtteniveau. TD kom med en fin fleksibel løsning i forhold til OL blev skudt 1 år 
frem.  
Vi er et af de 18 støttede forbund ud af 62 – vi sidder dog yderligt.  
 
Indenrigspolitik:  
Ligeledes godt samarbejde med DIF – Vi får god service og deltager flittigt i mange netværk og grupper. 
DIF er midt i formandsskifte – vi kommer fortsat til at have et godt forhold til dem og den nye formand.  
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ADD: Samarbejdet med ADD er fortsat godt og bliver brugt som model for samarbejde for andre forbund. 
 
Udenrigspolitik:  
Der var planlagt stor aktivitet – men alt sluttede med nedlukningen i marts. Jeg forsøgte at vinde formandskabet i World Triathlon, men det var en svær opgave i en 
krisetid. 43 stemmer endte det med hvilket svarer til ca. 33% af stemmerne.  
Arbejdet for at gøre World Triathlon bedre og hjælpe de små nationer fortsætter.  
 
Afslutningsvis tak til alle frivillige der har ydet en kæmpe indsats i 2020 trods de sværeste forhold nogensinde.  
 
 
Spørgsmål til beretningen: 
 
Carsten Steenberg (GTC): Regionale elitecentre – hvordan skal de helt præcist fungere - hvilken information får atleterne?  
 
Morten Fenger (MF):  
Elitecentrene er proklameret og lagt på hjemmesiden for nogle måneder siden – Talent- og elitestrategi kom ud i går.  
 
Carsten Steenberg (GTC): Er det bare klubtræningen man deltager i? 
MF: Det står specificeret – man opfylder nogle krav – og så er man en del af centertræningen, der står hvor meget man har ret til. Typisk 1x svøm – cykling og løb er 
ubegrænset.  
Det er præciseret på hjemmesiden – har ligget der i nogle måneder.    
 
Jesper Kloppenborg (SHS-Stevns): 
Hvad er kriterierne for udvælgelsen af centrene? 
MF: Da de 3 elitecentre blev annonceret, meldte vi ud at vi gerne ville støtte og anerkende de eksisterende velfungerende elitemiljøer – desuden er det en væsentlig 
faktor at det drejer sig om regionale elitecentre i større byer med mulighed for studie samtidig med at de kan komme i de regionale elitecentre.  

 
Der var ingen der ikke kunne godkende formandens beretning. 
 
 
        

Beretning fra Amatør- og Ordensudvalg 
Ingen sager at indberette. 

 
Begge beretninger blev godkendt. 
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Ad 3: Beretning v. forbundets direktør Morten Fenger (MF) 
a) Årsregnskab 2020 fremlægges til godkendelse. 

 
Se ledelsesberetning i årsrapporten HER 
Regnskabet og ledelsesberetning er godkendt af revisor. 
 
Der var i 2020 et budgetteret underskud på 208.800, - 
Årets resultat endte på et overskud på 177.632, -  
 
Se ledelsesberetningen på side 8 i årsrapporten for kommentarer og nærmere uddybning.  
 
Spørgsmål til årsrapport: 
 
Peter Hartmann (Århus 1900): 
Er kritisk overfor at tallene ikke er ens i det udsendte materiale og det fremlagte på GF. 
Tlf.-bestyrelse på 25.000,- hvad dækker det over? 
 
MF – tallene er sat anderledes op, af pædagogiske grunde men det er de samme tal der vises. 
Tlf-best.: Bestyrelsen får et tilskud til IT og tlf. hvilket er aftalt med revisor.    
 
Peter Hartmann (Århus 1900): 
Internationalt samarbejde til 287.000,- – er det korrekt forstået at der er kommet tilskud på 67.000, - 
 
MF: Ja i 2020 
 
Peter Hartmann (Århus 1900): Det betyder at der er 230.000, - i egenfinansiering her?  
MF: Det er et strategispor som er støttet af DIF – 400.000 over 4 år – der kommer ikke midler andre steder fra. 
Peter Hartmann (Århus 1900): Det undrer mig at vi bruger 180.000-200.000 til det her – ca. 10X mere end vi bruger på vores talentarbejde. Det synes jeg er en 
forkert prioritering.  
Har forståelse for det, hvis det kommer fra DIF. 
MF: Ja – der er også en del egenfinansiering. Det er bestyrelsen der vælger hvorledes forbundets budget skal sammensættes. 
 
Christoffer Kirk (OTK): Hvor meget af underskuddet er klubmedlemmer kontra EPM? 
MF: De tal der blev nævnt før, er kun klubkontingent.  

https://www.triatlon.dk/wp-content/uploads/2020/10/Aarsrapport_2020_Triatlon_Danmark.pdf
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Kigger vi på EPM ser det desværre slemt ud grundet næsten ingen stævner. Vi har stort set ingen indtægter fra EPM i 2020  
 
Mads Freund: (kommentar til Peter Hartmann) 
DIF har som en del af deres strategi, at få mere indflydelse internationalt – det er bl.a. derfor, at vi har det internationale strategispor – men forbundet lægger også 
selv penge. 
Det er vigtigt at påpege, at selv uden en international kandidat forventer DIF at vi deltager til de internationale kongresser. Derfor er der altid en international politisk 
udgift, for at tage vores del af ansvaret, styrke vores indflydelse og støtte de demokratiske processer i World Triathlon. 
De penge vi får af DIF til det internationale spor kan aldrig bare overføres til talentarbejde! Der er således aldrig tale om en prioritering imod hinanden. Men om 
aktiviteter der altid vil være tilstede parallelt. 
Men det er mange penge – udover posterne i budgettet ligger også en del personlig finansiering i arbejdet. Jeg har personligt lagt 3 måneders løn og udarbejdelsen 
af hjemmeside og kommunikations-/marketings materiale. 
Det er selvfølgelig altid en afvejning hvordan der skal prioriteres – og den beslutning foretages i sidste ende hos bestyrelsen. 
 
Der var ingen som ikke kunne godkende regnskabet.  
 
       Regnskab – Godkendt.    

 
b) Budget 2021 fremlægges til orientering 

 
Direktør Morten Fenger fremlagde budget 2021 til orientering. 
 
Hovedpunkterne kan læses under budget 2021 i årsrapporten på side 9 – forbundets traditionelle budgettering fortsætter dog også i indeværende år, dvs. at vi skal 
ikke fungere som en bank, pengene skal ud og arbejde – vi budgetterer ikke med fugle på taget. 
 
Der er budgetteret med et minus på 136.659, - i 2021. Budgettet er lavet ud fra at verden åbner op i løbet af sommeren 2021.   
 
Spørgsmål til budget: 
Ingen spørgsmål. 
 
 

Ad 4: Fastsættelse af klubkontingent 
Der var ikke fremsendt forslag om ændring af klubkontingent – dette fortsætter uændret. 
 

Ad 5: Behandling af indkomne forslag 
Forslag fra Triatlon Danmarks bestyrelse – se de fulde forslag HER 

Gult/overstreget bliver slettet – rødt er tilføjelser/nyt 

https://www.triatlon.dk/wp-content/uploads/2020/10/Forslag-til-behandling_GF_27_03_2021.pdf
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Forslag 1: 
§ 6. Tilknytning  

Forbundet er medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF), European Triathlon Union (ETU) og International Triathlon Union (ITU). 
Forbundet er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Europe Triathlon (ET) og World Triathlon (WT). 

 

Ingen stemmer i mod. – vedtaget. 

 

Forslag 2: 
§ 11.1 Ordinær generalforsamling  

Generalforsamlingen er forbundets øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal holdes senest 1. april og skal indvarsles skriftligt mindst en måned 
forud.  
 
Generalforsamlingen er forbundets øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal holdes senest 1. april og skal indvarsles skriftligt senest 15. januar 
samme år. 

Ingen stemmer i mod. – vedtaget. 

 

Forslag 3: 
§ 11.2 Ordinær generalforsamling  

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

Der kan kun stemmes ved deltagelse. 

 

Ingen stemmer i mod. – vedtaget. 

Forslag 4: 
§ 11.4 og 11.5 Ordinær generalforsamling  
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Forslag, herunder forslag til lovændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være forbundskontoret i hænde senest den 10. februar. 
Forslag, herunder forslag til lovændringer og forslag til ændret klubkontingent (pkt. 4 på dagsorden) der ønskes behandlet, samt kandidater til poster på valg, skal 
være forbundet i hænde senest den 10. februar. 

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.   
 
Bestyrelsen er forpligtiget til senest 8 dage før afholdelsen af den ordinære generalforsamling at udsende indkaldelsen med dagsorden og mødemateriale til 
generalforsamlingen indeholdende forbundets årsrapport, alle indkomne forslag samt kandidater til poster på valg til medlemsklubberne og de valgte repræsentanter 
for enkeltperson-medlemmerne. 

Spørgsmål til lovforslaget: 
 
Jesper Kloppenborg (SHS-Stevs): Jo større mellemrum mellem man skal levere noget og hvornår forbundet skal gøre det – jo mindre demokrati.  
Man skal være opmærksom på at det begrænser demokratiet. 
 
Mads Freund: Tidligere har der ikke stået noget med at der skulle indsendes kandidater – det er jo for at det kommer ud til medlemmerne.  
 
Jesper Kloppenborg (SHS-Stevs): Vi vil jo gerne have at klubberne er velforberedte – 14 dage ville måske være bedre. 
 
Peter Hartmann (Århus 1900): Er enig med Jesper – vi skal varsles 15 januar – så har bestyrelsen en lang periode – så har vi kun 8 dage til at reagere. Det er ikke 
bedre demokrati.  
 
Mads Freund: 
Forstår ikke helt kommentaren – den går på de 8 dage. Den ændrer vi ikke.  
De 8 dage ændrer vi ikke – det er blot at vi præciserer at vi udsender alt materiale inkl. kandidater. 
 
Jesper Kloppenborg (SHS-Stevs): Ønsker at stille et ændringsforslag om at 8 dage ændres til 14 dage. 
MF: Så skal vi adskille årsrapport fra de andre dokumenter – årsrapporten kan sjældent nå at være underskrevet så tidligt. 
 
Jesper Kloppenborg (SHS-Stevs): Synes det skal gælde alle dokumenter. 
MF: Vi kan ikke få årsrapport hurtigere – EY leverer ikke så hurtigt. Altså den underskrevne årsrapport.  
 
Johnny Baastrup Andersen (Herlev Tri og Motion): 
Snakken om de 8-14 dage er vel ikke relevant – vi skal vel stemme om vi kan godkende forslaget? 
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Jesper Kloppenborg (SHS-Stevs): Man kan altid stille modforslag. 
 
Generalforsamlingen blev suspenderet i 10 min for at bestyrelsen kunne drøfte ændringsforslag stillet af Jesper Kloppenborg. 
 
Bestyrelsen: Vi ønsker at holde fast i forslaget. 
 
Jesper Kloppenborg (SHS-Stevs): Hvis jeg stiller ændringsforslag, er det det mest vidtgående - det skal først til afstemning.  
Mads Freund: Udfordringen er at vi ikke kan bibeholde teksten i paragraffen. Vi synes forslaget er godt, men ønsker tid til at bearbejde det. 
 
MF: Der står ikke at vi skal udsende den underskrevne årsrapport – skal den være underskrevet har jeg brug for at tiden er som den er nu. Er ikke meget for at 
udsende årsrapport som ikke er godkendt af revisor.  
 
Johnny Baastrup Andersen (Herlev Tri og Motion): 
Er enig med Mads. – bestyrelsen og medlemmerne bliver taget som gidsel – men man har ikke beskuet teksten med de 8 dage tidligere – man bør sende forslaget 
til næstkommende GF.  
Jesper Kloppenborg (SHS-Stevs): Bestyrelsen kan sætte datoen for GF og derefter regne baglæns.  
Jeg fastholder at ændre 8 til 14 dage. 
 
Kristina Beckendorf (Playground): 
Bestyrelsen kan ikke bare sætte datoen for GF, den skal afholdes senest d. 1. april – det er helt almindeligt at det er svært at få regnskaber godkendt hurtigt. Det er 
ikke de 8 dage der står til afstemning – det er den røde tekst der er til afstemning.  
 
Mads Freund: 
Alle os der sidder med rapporter og regnskab, ved at datoer med regnskaber er vanskelige – ændringsforslaget er jo kun den røde tekst. Vi ændrer ikke det med 
sort.  
Jeg appellerer endnu en gang til at trække forslaget – vi vil gerne kigge på det fremadrettet – forslaget er for så vidt godt – vi vil gerne medlemsdemokrati. 
 
Jesper Kloppenborg (SHS-Stevs): Jeg frafalder mit forslag – men ønsker ført til referat at det er den fulde tekst der fremlægges til afstemning og ikke ændrede 
kommaer. Jeg har ret til på hele teksten at komme med modforslag.  
Jeg trækker forslaget. 
 
Afstemning.  

4 stemmer imod – resten stemmer for. Vedtaget. 
 

Forslag 6: 
§ 12.  Digital generalforsamling.  
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1. Bestyrelsen kan beslutte, at der afholdes en digital ordinær generalforsamling det pågældende år. 
 

2. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. 
Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser 
om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling 
under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.  
 

3. Bestyrelsen skal gøre forbundets medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til 
generalforsamlingen.  
 

4. Bestyrelsen skal oplyse forbundets medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Forbundets 
medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden 
ved generalforsamlingen. 
 

5. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. 
Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning. 

Ingen stemmer i mod. – vedtaget. 

 

 

Ad 6: Valg af bestyrelse og revisorer 

 

a) Valg af politisk økonomiansvarlig, Kim Rohde, villig til genvalg   Valgt 
b) Valg af tre menige bestyrelsesposter: 

Morten Buskov – 37 stemmer     Valgt 
Casper Stenderup Korch – 32 stemmer    Valgt 
Thomas Robert Madsen – 22 stemmer    Valgt 
Kristina Beckendorf – 18 stemmer 
Kirstine Færch – 16 stemmer 
Thomas Blom Kristensen – 16 stemmer      
 

Bestyrelsesmedlem – Nichlas Gustafson – genopstiller ikke 
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c) Valg af to bestyrelsessuppleanter for et år. 

1. bestyrelsessuppleant - Thomas Blom, villig til genvalg i fald ikke valgt til bestyrelse Valgt 
2. bestyrelsessuppleant – Kristina Beckendorf, villig til genvalg i fald ikke valgt til bestyrelse Valgt 

 
d) 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.  

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 
Ingenting under evt.  
  
Mads Freund afslutter med at takke for indsatsen og deltagelsen og ikke mindst alle kandidaterne for at stille op – de er med til at holde vores forbund skarpt når vi 
har så dygtige kandidater på valg.  
 
 
Brøndby d. 27.03.2021 
 
 
____________________ 
Dirigent: Ole Nikolajsen 
 




