
Referat af den udsatte ordinære generalforsamling i Triatlon 
Danmark 2020 - 06.02.2021 
 
Årets priser er grundet situationen med Covid-19 udskudt til næstkommende ordinære generalforsamling 

 

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 2019 fremlægges til godkendelse. 

 b) Budget 2020 fremlægges til orientering. 

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

5.  Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse og revisorer 

På valg: 

a) Forbundsformand, Mads Freund - villig til genvalg 

b) Bestyrelsesmedlem – Henrik Bruun – villig til genvalg  

b) Bestyrelsesmedlem – Mogens Strange Hansen – villig til genvalg 

c) 1. bestyrelsessuppleant for 1 år – Thomas Blom – villig til genvalg 

c) 2. bestyrelsessuppleant for 1 år – Kristina Beckendorf – villig til genvalg 

d) Revisor for 1 år – bestyrelsen peger på EY  
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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: 
Ganløse Tri-Center, TRI4, KTK86, Aalborg Triatlonklub, Esbjerg Tri & Multisport, OTK, Fredericia Triatlon Team, Herlev Tri, Tri Club Denmark, ISK 
Ikast Triatlon, SHS Stevns Triatlon, Aarhus 1900 Triatlon og Triatlon Vejle.    

 
Mads Freund. (MFR) 
Velkommen til en speciel GF – den vi skal afvikle i dag, ligger tilbage i tiden og omhandler året 2019, jeg vil afslutningsvis komme med lidt nyt også.  
 
Ad 1: Valg af dirigent 
Ole Nikolajsen bliver valgt som dirigent.    
 
Dirigenten konkluderer at Generalforsamlingen er lovligt indvarslet efter vedtægterne. 

a) Oprindelig indkaldt til den 21/3 (Varslet 19/2 og Årsrapport tilsendt 13/3) – udskudt 17/3. 
b) Indkaldt til den 19/9 (Varslet 12/8 – udskudt den 11/9) 
c) Indkaldt til den 6/2 online (varslet 15/1) 

 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig. 

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

Hovedpunkter: 
Medlemskurven: 
Lille medlemstilbagegang, medlemstal ca. 10.000 medlemmer.  
Antallet af klubber ligger stabilt på ca. 90. 
 
Antallet af solgte Enkelt Persons medlemskaber der bliver solgt, er fortsat højt – her er det særligt udlændinge som bidrager. Vi ønsker fortsat at guide 
danske atleter udenfor foreningsmiljøet i retning af klubberne – EP-medlemskabet er det bedste alternativ.  

https://www.triatlon.dk/forbundet/generalforsamling/
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Pengene fra de solgte EPM-medlemskaber er bl.a. med til at drive dommerservice og uddannelse mv. 
 
Nyt navn: 
Vi tog hul på vores nye navn i 2019 – Triatlon Danmark. Det skulle vi alle lige vænne os til. 
 
2019 blev også året hvor vi tog faklen i forhold til bæredygtighed – både nationalt i forhold til andre specialforbund, men også internationalt i forhold til 
verdens øvrige triatlonforbund. 
 
Vi kom med i det internationale forbunds sustainability-kommission, hvor Danmark altså repræsenterer Europa.  
 
En kedelig sag: 
2019 bøde desværre også på en kedelig i sag hos ADD og i DIF’s dopingnævn, der resulterede i 1 års udelukkelse til en af vores landsholdsatleter og 4 
års udelukkelse til forbundets tidligere sportschef.  
Jeg beklager meget at denne sag har været der. 
 
Vi har taget flere tiltag for at forebygge at en lignende sag skulle kunne opstå. 
 
Elite:  
Elitesatsningen på SDU fungerer fortsat godt og har kastet flotte resultater af sig i 2019.  
Bl.a. har Daniel Bækkegård vundet IM Østrig og sikret sig en andenplads i Bahrain. 
Andreas Schilling har klaret kvalifikation til OL i Tokyo. Vi har dermed en nationsplads. 
 
Endelig en varm tanke til Helle Frederiksen der takkede af i den forgangne sæson.  
 
Vores kontor: 
Der er fortsat travlhed på kontoret med masser af opgaver i samarbejde med vores klubber samt andre aktører.  
 
Triatlon Danmarks bestyrelse:  
Der har i det forgangne år været en række møder fysisk og online. 
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. 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. 
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Øvrige fokusområder:  
Dialog med klubber er fortsat et af vores største fokus – gøre opmærksom på hvor vi kan hjælpe/bidrage.  
Mange klubber er beriget med dygtige ledere – tak for det. 
 
Støtte fra Team Danmark: 
Fortsat et godt samarbejde med Team Danmark hvor vi bibeholdt vores økonomiske støtteniveau.  
 
Indenrigspolitik:  
Ligeledes godt samarbejde med DIF – Vi får god service og deltager flittigt i mange netværk og grupper. 
ADD: Samarbejdet med ADD er fortsat godt og bliver brugt som model for samarbejde for andre forbund. 
 
Udenrigspolitik:  
2 ITU og 1 ETU-møde – derudover flere marketings- og branding-møder 
Vi er en aktiv del af arbejdet omkring navneskiftet til World Triathlon    
 
Spørgsmål til beretningen: 
 
Lise Sohl (OTK): Out in the Open – I forhold til tillidsperson, hvorfor er det så bredt formuleret? 
MFR: Vi ønsker at man skal kunne henvende sig til en man har tillid til – er man i tvivl om hvad det betyder skal man komme til forbundet – meningen er 
at når man bliver præsenteret for en omlægning i sin træning så er det en god ide at tale med en tillidsperson – vende sagen med en man har tillid til.  
I forhold til den aktuelle sag foregik den mellem en person og atleten – dette kan vi forhåbentlig undgå ved at kræve en second oppinion. Men der er 
foreslået eksempler på tillidspersoner i dokumentet. Omlægninger skal kunne tåle at blive diskuteret.  
        

Beretning fra Amatør- og Ordensudvalg 
Ingen sager at indberette. 

 
Begge beretninger blev godkendt. 

 
Ad 3: Beretning v. forbundets direktør Morten Fenger (MF) 
a) Årsregnskab 2019 fremlægges til godkendelse. 

 
Se ledelsesberetning i årsrapporten HER  
Regnskabet er godkendt af revisor. 
 
 
 
 

https://www.triatlon.dk/forbundet/generalforsamling/
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Der var i 2019 et budgetteret overskud på 13.458, - 
Årets resultat endte på et overskud på 36.739, -  
 
Se ledelsesberetningen på side 8 i årsrapporten for nærmere uddybning.  
 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 
Der var ingen som ikke kunne godkende regnskabet.  
 
       Regnskab – Godkendt.  
  

b) Budget 2020 fremlægges til orientering 
 
Direktør Morten Fenger fremlagde budget 2020 til orientering. 
 
Hovedpunkterne kan læses under budget 2020 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. 
 
Budgettet er lavet ud fra at medlemsantallet er stabilt primært med baggrund i Nordea Fonds projekt. Trods et mindre fald i medlemmer i 2019. 
Nordea Fonds projekt kræver en egenfinansiering hvilket gør at udviklingsbudgettet er mere negativt end tidligere. 
 
Der er budgetteret med et minus på 202.800,- 
Reelt har vi et forecast dags dato på minus 50.000,- dvs. en forbedret drift på ca. 150.000,- bl.a. i stævneafdelingen og pga. lønrefusion. 
Dette kan dog ændre sig en smule når de sidste projektregnskaber bliver færdiggjorte.   
Egenkapitalen er stabil men omsætning er mindre – det ønsker vi ikke i lang tid. 
 
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 
Der er ikke indkommet forslag til behandling 

 
Ad 6: Valg af bestyrelse og revisorer 
 
a) Valg af formand, Mads Freund, villig til genvalg    Valgt 
b) Bestyrelsesmedlem – Henrik Bruun – villig til genvalg    Valgt 
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b) Bestyrelsesmedlem – Mogens Strange Hansen – villig til genvalg   Valgt 
 

c) 1. bestyrelsessuppleant for 1 år – Thomas Blom, villig til genvalg.    Valgt 
c) 2. bestyrelsessuppleant for 1 år – Kristina Beckendorf, villig til genvalg.   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  
Rene L. (Ikast): Er der nogen aktiviteter i forhold til at hjælpe klubberne med online kontakt til medlemmerne?  
MF: Vi går selv til kurser løbende omkring dette. Vi kommer tilbage på dette punkt vedr. afvikling af online generalforsamling i den kommende uge.  
 
Lise Sohl (OTK): Er enig – vi står også overfor en GF – gode råd er velkomne. Vi har brugt meget tid på at informere medlemmerne – vi skal være synlige. Orientere 
medlemmerne om hvad der sker. Har savnet information fra forbundet omkring organisering af træning i en corona-tid.  
MF: Det noterer vi.  
 
Johnny Baastrup Andersen (Herlev Tri): Har det helt modsat – vi har fået så meget information fra forskellige sider, forbund, kommuner mv. 
Hvordan er reglerne i forhold til at udskyde GF? 
MFR: Vi indfører en passus omkring afvikling af en virtuel GF i vedtægterne – vi kommer gerne med forslag til vedtægter.  
 
Jesper Kloppenborg: (SHS-Stevns-Tri)  
Man kan benytte passus fra ekstraordinær GF omkring udskydelser mv. Brug den ekstraordinære GF som ramme for hvordan man styrer dette. 
MF: I forhold til årsregnskaber og valg af bestyrelse kan man ikke bare indkalde til ekstraordinær. DIF anbefaler at ”når man må, så skal man afholde”, der har vi 
været lidt mere forsigtige.  
 
Johnny Baastrup Andersen (Herlev Tri): I Herlev har vi været underlagt kommunens særregler – det kan være svært for forbundet at rådgive i dette for alle klubber 
og kommuner.     
MF: Husk at benytte Thomas Roberts tilbud om sparring. 
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Ikke flere spørgsmål fra deltagere – Mads Freund har et par afsluttende informationer. 

Mads Freund:  
Tak for jeres spørgsmål – godt at I efterspørger hjælp. 
Lidt kort status på nuværende tidspunkt: 
OL: Bliver OL til noget? – det ved vi ikke. IOC presser hårdt på. Der er ikke en plan B 
DK har en mandlig nationsplads via Andreas’ plads og vi forsøger at kvalificere en Mix-Stafet. 

Indenrigs/Stævner: Alle stævnearrangører i 2021 er et kedeligt sted, da de ikke ved hvad de kigger ind i. Vi sporer en optimisme – tak for deres vedholdenhed. 
Opfordring til alle atleter om at bakke op om stævnerne når de kommer. 

Generalforsamling 2021 – den 27. marts – husk at forslag skal være forbundet i hænde senest den 10. februar. 
Hvordan vi skal mødes, må tiden vise. Vi laver en vurdering af situationen når vi er lidt nærmere. 

Tak for jeres tid på en lørdag formiddag. 

Brøndby d. 06.02.2021 

____________________ 
Dirigent: Ole Nikolajsen 




