Referat af Triatlon Danmarks ordinære generalforsamling 2022 - 26.03.2022
Årets priser 2021 blev uddelt inden generalforsamlingen.
Priserne for 2021 så således ud: Årets Age Group Atlet – Anne-Mette Meinert Mortensen (OTK); Årets Initiativ – Ringe TRI; Årets Idrætsleder – Jørn
Kim Hansen (Silkeborg Motion & Tri); Årets Talent – Oliver Sahlberg (KTK86) og Årets Triatlet – Kristian Høgenhaug (Aarhus 1900 Triathlon)

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 2021 fremlægges til godkendelse.
b) Budget 2022 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)
Bestyrelsesformand, Mads Freund - villig til genvalg
b)

Valg af to menige bestyrelsesposter:
Henrik Bruun – villig til genvalg
Mogens Strange Hansen – villig til genvalg

c)
1. bestyrelsessuppleant for 1 år – Thomas Blom – villig til genvalg
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:
TRI4, KTK86, Aalborg Triatlonklub, Herlev Tri og Motion, Tri Club Denmark, Aarhus 1900 Triatlon, Triatlon Vejle, Multiatleterne, Islev Triatlon Klub,
Amager Triathlon Klub, Ringe TRI, Sorø Tri og Ganløse Tricenter.
Mads Freund. (MFR)
Velkommen til generalforsamling – kort præsentation af den siddende bestyrelse.

Ad 1: Valg af dirigent
Ole Nikolajsen bliver valgt som dirigent.
Dirigenten konkluderer at Generalforsamlingen er lovligt indvarslet efter lovene.
Varslet den 14. januar og alle dokumenter er udsendt den 18. marts til medlemsklubberne.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig.
Vi er 15 klubber og 39 stemmer.

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

Hovedpunkter:
Endnu et hårdt år for dansk triatlon grundet Corona – men vores klubber, ledere og frivillige har arbejdet flot for at holde vores klubber og vores sport i
gang. Medlemstallet har desværre kunne mærke den hårde tid. Vi er dog ikke alene om dette - triatlon har mistet 30% af medlemmer på verdensplan –
Svømning har mistet 24.000 medlemmer nationalt.
På vej til normalisering:
OL i Tokyo blev afviklet i 2021 – desværre uden dansk deltagelse da Andreas Schilling valgte at stoppe karrieren under Corona-pandemien. Dette
betød at vi afgav vores plads.
Rasmus Stubager valgte at stoppe som landstræner i 2021 – kæmpe tak til Rasmus for et stort stykke arbejde igennem mange år. Lars Lindstrøm var
kortvarigt landstræner. Derefter blev Michael Jakobson ny landstræner – vi glæder os til samarbejdet.
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Vores elite:
Eliten viste sig flot frem i 2021 – Kristian Høgenhaug bliver verdensmester i Almere – Michelle Vesterby vinder VM-bronze.
De øvrige langdistanceatleter imponerer gentagende gange – Daniel Bækkegaard og Miki Taagholt bliver henholdsvis nr. 3 og 4 til IM 70.3 VM , mens
Magnus Ditlev slutter som nr. 8.
På kortdistance tager Alberte Kjær sin første sejr i World Cup-regi – det er længe siden en dansker sidst har vundet.
Hun følger op på denne præstation ved at vinde sølv til U23 VM.
Ved WTCS i Hamborg vinder det danske Mixed Relay hold en flot 3. plads – det tegner godt for fremtiden.
Vores kontor:
Hjemmearbejde og skiftende opgaver prægede nok en gang kontoret i 2021 – der bliver fortsat nået et imponerende antal opgaver.
Triatlon Danmarks bestyrelse:
En række møder har været afholdt, fysisk som online. 2021 var udset til at være året hvor rekruttering og bæredygtighed skulle i fokus. Corona gjorde
desværre dette til en vanskelig opgave da det bl.a. er tæt forbundet med stævneaktivitet.
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 – Fra 2022 fortsætter dette arbejde, dog er et ekstra spor kommet til – sporene er nu.
1. UDVIKLING AF ATTRAKTIVE, SIKRE OG BÆREDYGTIGE EVENTS FOR ALLE
Triatlon Danmark vil gennem et varieret og nytænkende udbud af kvalitetssikre stævner arbejde for forsat udvikling og rekruttering til triatlonsporten.
2. STYRKE KLUBBERNES ORGANISATION
Triatlon Danmark vil styrke og udvikle klubberne for at ruste dem til at rumme fremtidens efterspørgsel.
3. STYRKE UNGDOMSMILJØET I DANSK TRIATLON
Fokus på børn og unge
4. NATUR, MILJØ OG BÆREDYGTIGHED
Fokus på fornuft og ansvarlighed
5. INTERNATIONALT ARBEJDE
Triatlon Danmark vil udbygge det internationale samarbejde og Triatlon Danmarks indflydelse på det internationale politiske plan.
6. TRIVSEL
Triatlon skal være en fornøjelse.
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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 fortsat ramt i 2021 grundet Corona.
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.
Støtte fra Team Danmark:
Fortsat et godt samarbejde med Team Danmark, hvor vi bibeholdt vores økonomiske støtteniveau. Vi modtager støtte år for år.
Indenrigspolitik:
Fortsat 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:
Vi deltog i flere forskellige World Triathlon og Europe Triathlon onlinemøder i 2021.
Danmark fik tildelt en plads i arbejdsgruppen der – hårdt tiltrængt – skal opsætte regler for valgprocedurerne i World Triathlon.
Afslutningsvis tak til alle frivillige der har ydet en kæmpe indsats i 2021 trods de sværeste forhold nogensinde.
Spørgsmål til beretningen:
Rebecca Friis (KTK86): Regler for transkønnede i elitesport er oppe i tiden. Har forbundet taget stilling til det?
Mads Freund (MFr): DIF er kommet med 7 punkters anbefaling – TRI har sammensat et afsnit i reglerne om dette – dette er indskrevet i
konkurrencereglerne.
Der har været meget debat i USA, netop nu – det er en svær debat mellem behandling af mennesker og fair konkurrence.
Har været i kontakt med WT – der har skiftet holdning for nylig – IOC skifter også fortsat holdning.
Vi har en paragraf i reglerne, som bliver sendt ud sammen med referatet.
Se punkt 2.12 i konkurrencereglerne HER
Der var ikke flere spørgsmål

Beretning fra Amatør- og Ordensudvalg
Ingen sager at indberette.

Der var ingen der ikke kunne godkende formandens beretning.
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Begge beretninger blev godkendt.
Ad 3: Beretning v. forbundets direktør Morten Fenger (MF)
a) Årsregnskab 2021 fremlægges til godkendelse.
Se ledelsesberetning i årsrapporten HER
Regnskabet er godkendt af revisor.
Der var i 2021 et budgetteret underskud på 136.659, Årets resultat endte på et overskud på 248.121,Se ledelsesberetningen på side 8 i årsrapporten for kommentarer og nærmere uddybning.
Der er en enkelt rettelse til ledelsesberetningen i udsendte årsregnskab:
udgifter for udviklingsafdelingen 649tkr under budget og 480tkr under budget som anført i den skriftlige ledelsesberetning
Spørgsmål til årsrapport:
Peter Hartmann (Aarhus 1900)
Synes det er kritisk at du ikke bruger det som er sendt ud, nævnte det også sidste år.
Har også et spørgsmål vedr. udviklingsindtægter for projekt er lavere end budgetteret, hvad er årsagen til dette?
Morten Fenger (MF): Det skyldes periodisering, vi må ikke bogføre indtægter der ikke er brugt for projekter.
Peter Hartmann (Aarhus 1900): Udviklingsomkostninger - der er kun brugt 78.000,- – hvad er årsagen til dette?
MF: Det skyldes manglende aktiviteter grundet Corona.

Der var ingen som ikke kunne godkende regnskabet.
Regnskab – Godkendt.

b) Budget 2021 fremlægges til orientering
Direktør Morten Fenger fremlagde budget 2022 til orientering.
Hovedpunkterne kan læses under budget 2022 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 ca. 500.000 i 2022. Dette er selvfølgelig ikke en langsigtet holdbar løsning, men vi ønsker at tænke langsigtet og
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bibeholde vores fokus på at udvikle sporten.
Spørgsmål til budget:
Ulla, (Islev triathlon klub): Er den forslåede stigning for klubkontingent en del af budgettet?
MF: Nej – det ville ikke være korrekt at budgettere med dette.
MFr: En enkelt kommentar. I år har vi fået et plus, på trods af et minus i budget. Vi skal ikke bygge stor egenkapital – pengene skal ud at lave triatlon.
Ulla (Islev): Egenkapital er på 1,6 mio. – et minus på 700.000 går vel ud af egenkapitalen?
MF: Vi budgetterer med et underskud på ca. 500.000,- Hvis vi rammer dette tages de fra egenkapitalen ja.
Ulla (Islev): Så lander den på 1,1 mio. – hvad vil man gerne have? - vi er jo ikke en bank.
MFr: Vi har for nogle år siden spurgt revisoren – der findes ingen regler, men ml. 800.000 og 1,1 mio. er et solidt sted.
Peter Hartmann (Aarhus 1900): Kan du sige noget om udviklingen – 1,6 mio. i budget for udviklingsafdelingen, efter 3 måneder, har vi brugt nogle af
pengene? Hvad skal de bruges på?
MF: Afslutningen af Tri for alle-projektet, Skole-OL mf. De 1,6 mio. er dog både direkte og indirekte udgifter – trækkes lønninger fra har vi et
aktivitetsbudget på ca. 800.000,Peter Hartmann (Aarhus 1900): Det er så til introforløb, Skole-OL mv.
Johnny B Andersen (Herlev Tri): Forbedringsforslag – du viser en ting i præsentationen, men snakker om noget andet. Det vil gøre det nemmere at
forstå hvis det bliver ensrettet.
MF: Det er noteret at der skal arbejdes på at præsentation bliver tydeligere

Ad 4: Fastsættelse af klubkontingent
Forslag fra bestyrelsen vedr. punkt 4. på dagsordenen: Fastsættelse af klubkontingent gældende fra 1. april samme år:
Bestyrelsen forslår at justere de nuværende takster med kr. 60 således at taksten per 1. april 2022 udgør 300,- kr. per medlem. Unge under 18 år er
fortsat gratis.
MFr: Det er en øm tå. Det er ikke nogen glæde. Vi taber medlemmer, der er et stykke tilbage til tidligere niveau – vi er trygge ved at man tager stilling til
dette hvert år.
Morten og Kim Rohde har regnet på forskellige scenarier – det forslag de kom med, er det forslåede. Bestyrelsen synes enstemmigt at det er en
fornuftig tilgang.
Det er klubbernes beslutning at afgøre dette – men vi synes det er rettidig omhu, i de her tider med svindende medlemmer.
Jesper Lund (TRI4): Det strider imod at nedbringe egenkapitalen?
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MFr: Vi ønsker ikke at have pengene stående, men vi ønsker at reagere i tide.
Det vil gøre underskuddet lidt mindre med denne stigning. Selv uden kontingentstigning, har vi råd til budgettet.
Mark Knudsen (OTK): Er de 60 kr. øremærket noget. Kunne man bruge dem til rekrutteringsindsatser?
MFr: Nej de er ikke øremærket – det er endnu ikke vedtaget, så det gør vi ikke.
Men vi ønsker at arbejde med rekruttering, det er vi hele tiden opmærksomme på. Men dit forslag er hørt.
Ulla (Islev Tri): I forhold til de minus 500.000 i budget – ville det ikke være bedre at vente til næste år?
60 kroner ekstra er meget for os som lille klub. Hvad er formålet når egenkapitalen er så god? Synes det er for tidligt at sætte det op nu, synes vi bør
vente.
Morten Buskov (Bestyrelsen): Hvad beløb vil det give at hæve det?
MF: ca. 250.000,- givet at medlemstallet er uændret og med en afledt effekt på indtægten fra EPM.
Buskov: Vi undgår en voldsom stigning til det kommende år ved at reagere nu. At budgettere med minus 500.000 er ikke holdbart på sigt.
Thomas Robert (bestyrelsen): Vi kan ændre med øjeblikkelig virkning – for at kunne reagere.
Det her gør at vi undgår at bruge en større kniv næste år.
Johnny B Andersen (Herlev Tri): Synes hellere vi skal fokusere mere på flere medlemmer – vi har lavt kontingent og fastholder dette.
Det kan være svært for nogle med stigninger. Synes at der skal skæres noget fra i stedet.
MFr: Vi har fuld respekt for synspunkterne – vi synes det er vores opgave at komme det i forkøbet – vi forstår dog udfordringerne. Jeres input er meget
valide og værdifulde.
Vibeke (TriNord): Hvornår hævede vi sidste kontingent?
MF: I 2017 mener jeg. Det har været sat op og ned siden 2011.
Ulla (Islev Tri): I stil med Herlev – folk skal have råd til det, vi straffer dem som er der i forvejen. Svært at argumentere overfor vores medlemmer. Vi er
sårbare overfor ændringer. Synes ikke det er det rigtige tidspunkt.
Rebecca (KTK86): Forstår godt Herlev og Islev – tror vi, i KTK, har et af de højeste kontingenter – i forhold til andre sportsgrene er det dog ekstremt
billigt – svømning er voldsomt dyrt.
Man bør overveje generelt om TRI bør være så billigt?
Vi ønsker jo at udvikle sporten – ikke sidde på hænderne. Vi synes det giver mening.
Niels (Ganløse): Vi har netop holdt GF og besluttet en tilsvarende procentuel stigning. Det var der opbakning til. Medlemmerne ønsker aktiviteter. Vi
har dog også kigget indad, og trimmet kagen. I bestyrelsen er der sket et arbejde for at sikre en sund udvikling.
Kurt, (Multiatleterne): 60,- vil modvirke tilgangen for os. Men set i lyset af at vi skal støtte nye aktiviteter er det fornuftigt. Vi kan trække på
egenkapitalen et stykke tid, men synes det er rettidigt at reagere nu.
Johnny B Andersen (Herlev Tri): Enig i at vi ikke skal sidde på hænderne – man bør arbejde for flere medlemmer. Det er for nemt blot at hæve
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priserne. 60,- er meget for vores kontingent. Vi bør kigge på at få flere medlemmer.
Thomas Robert (bestyrelsen): Det er ikke et spørgsmål om enten/eller – vi snakker både/og.
Det er spændende at se om vi kan optimere i vores vidensdelingssnak – i stil med Ganløse.
Vi kan jo lade være at give billetten videre til medlemmerne – hvad kan vi gøre selv. Lytter meget gerne til Ganløses tiltag.
Niels (Ganløse): Vi har trimmet.
Ulla (Islev Tri): Vi har lige haft GF – vi kan ikke hæve kontingent, så det vil tage af egenkapitalen – vores budget er ret trimmet og vi tør ikke sætte
kontingentet op.
Morten Buskov: (Bestyrelsen - Århus 1900tri) Vi har brugt meget energi på ungdom – vi har brugt forbundet meget. Vi møder meget hjælp og
travlhed fra forbundet. Os der har ungdom, får en kæmpe hjælp. At spare vil komme til at gå ud over de folk der hjælper. Det er en meget fin
balancegang.
Ungdommen må give medlemmerne fremadrettet. Det skal vi bruge hjælp til. Det har konsekvenser hvis vi ikke den hjælp der er i dag.
Det er enten AG eller ungdom der skal betale det. For os er det vigtigt at bibeholde den hjælp.
Peter Hartmann (Aarhus 1900):
De sidste to års regnskab har desværre været gunstige – det har medført en solid egenkapital. De sidste 4-5 år har vi haft samme kontingent trods
store generelle stigninger. Hvis vi skærer alle tilskud væk, så har vi ikke et forbund om 2-3 år.
Faktum er at vores medlemstal er faldende – vi har behov for et forbund. Vi støtter forslaget. Vi betaler 2800,- om året – der er ingen brok over dette.
Afstemning
For: 23
Imod: 14
Blanke. 2
Forslag –Vedtaget

Ad 5: Behandling af indkomne forslag

Forslag fra Triatlon Danmarks bestyrelse om ændring af §14 i forbundets love.
Gældende:
§ 14. Amatør- og ordensudvalg
Amatør- og ordensudvalget vælges af generalforsamlingen og består af en formand og to medlemmer. Medlemmer af amatør- og ordensudvalget kan
ikke samtidig være medlem af andre organer i Triatlon Danmark, herunder valgt til forbundets bestyrelse, som bestyrelsessuppleanter, revisorer eller
som medlemmer af de nedsatte udvalg. Desuden vælges på generalforsamlingen en suppleant til udvalget.
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Forslag:
§ 14. Amatør- og ordensudvalg
Amatør- og ordensudvalget vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen og består af en formand og to medlemmer. Medlemmer af amatør- og
ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organer i Triatlon Danmark, herunder valgt til forbundets bestyrelse, som
bestyrelsessuppleanter, revisorer eller som medlemmer af de nedsatte udvalg.
Desuden vælges på generalforsamlingen en suppleant til udvalget.
Peter Hartmann, (Aarhus 1900):
Kan vi tilføje at de kører i rulleskifte?
MFr: Det gør vi gerne, det kommer med i referatet.
Ingen stemmer i mod. – vedtaget.

Ad 6: Valg af bestyrelse og revisorer
a) Valg af bestyrelsesformand, Mads Freund, villig til genvalg
b) Valg af to menige bestyrelsesposter:
Henrik Bruun – villig til genvalg
Mogens Strange Hansen – villig til genvalg

Valgt
Valgt
Valgt

c) Valg af to bestyrelsessuppleanter for et år.
1. bestyrelsessuppleant - Thomas Blom, villig til genvalg
2. bestyrelsessuppleant – Kristina Beckendorf, villig til genvalg

Valgt
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
Medlemmerne Uffe Sass-Petersen og Erik Rosbirk er villige til genvalg
Suppleant – Steffen Mattrup Lund-Hansen er villig til genvalg

Valgt
Valgt
Valgt
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Ad 8: Eventuelt
Rebecca, (KTK86): Spørgsmål til sportschef-stillingen, om den historisk har hørt sammen med landstrænerstillingen eller hvordan det hænger
sammen. Var Krüger både sportschef og landstræner.
MF: Generalsekretær og sportschef har været samlet i en årrække.
MK var landstræner indtil 2013 – i 2016 blev MK ansat som sportschef – efter 2019 trådte direktøren igen til og blev sportschef. Der er en ambition om
at adskille posterne når økonomi er til det.
Sportschef og landstrænerstillingen har ikke før været slået sammen det er ikke utænkeligt at landstræner/sportschef kan være en og samme person.
Rebecca (KTK86): Synes det lyder fornuftigt at splitte direktør og sportschef op – kunne overveje at sprede sportschef-posten ud på de tre regionale
centre.
MFr: Kunne vi splitte direktør og sportschef gjorde vi det, det er mere optimalt.
Jesper Lund, (Tri4): Kunne bestyrelsen blive mere synlig i deres arbejde, hvad de arbejder med og sender ud?
MFr. Godt input, bestyrelsen bør være mere synlige ja.
Det er et ret stort frivilligt arbejde at sidde i bestyrelsen – det er ikke en undskyldning, men der er ambitioner om at gøre det bedre. Vi vil prøve at være
mere synlige.
Vores ambition er at være synlige, men husk også at vi er på tlf. og mails som vi svarer konstant. Vi har brug for at vide hvad der sker derude.
Thomas Robert (bestyrelsen og Tri Club DK): Vi skal være mere synlige – det bør klubberne også. Vi ønsker at I er med i Townhall-møder, det skal
være jeres møder. Alle emner er velkomne, vi er for dårlige til at kommunikere med hinanden som klubber – vi har en FB-gruppe som er helt død – vil
gerne som klubformand opfordrer til at vi deler meget mere – jeg ønsker altid at være lydhør overfor andre tiltag fra klubberne.
Det skal være en dialog ml. forbund og klubber.
Jesper, Tri4: Kunne være fedt at vide noget om hvad der har virket i forhold til rekruttering.
Johnny, Herlev: Nu vi har fået en kontingentstigning – kom gerne til Herlev og præsenter det, sagt med andre ord, et bestyrelsesmedlem fra Triatlon
DK er meget velkommen til at komme forbi og præsentere ideer og andet.
Thomas Robert. (Bestyrelsen og Tri Club DK): Vil altid gerne kontaktes og hjælpe.
MFr. Takker for den gode debat og dialog, bl.a. omkring kontingent – alle input er værdifulde. Vi håber på en rigtig god sæson og håber at vi i 2022 kan
få en endnu mere almindelig hverdag.

Brøndby d. 26.03.2022

____________________

