
Referat af generalforsamlingen 23. februar 2022 kl. 19
i Haderslev Søsportscenter.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Michael S. Østergaard.
MSØ: Generalforsamlingen er lovligt indkaldt på hjemmesiden.Vi er lovligt forsamlet og
beslutningsdygtige.

2. Formandens beretning
Formandens beretning( se bilag)

3) Regnskab( se bilag)
- 11.000 i plus
- 136.000 på kontoen

4) Budget for 22 ( se bilag )
Vi skal være kreative i forhold til budgettering da vi bliver trukket når vi når 150.000 kr. grænsen.
Lone revisor har div kommentarer som afgående formand skriver ind.

5 Indkomne forslag
Ingen

6 Fastsættelse af kontingent
Fortsætter

7 Valg handling
Alle stemmeberettigede stemte for Ulla Maria Müller som formand/ kvinde/ person.
Christina Horace og Michael S. Østergaard går ud af bestyrelsen. Ole Kamp, Yvonne Gottfredsen
og Thomas Lauenborg træder ind i bestyrelsen.
Suppleant: Tom Lund
Revisor: Lone Nielsen
Revisorsuppleant: Michael S. Østergaard.

8.        Valg til Udvalg:

● Social  |  Ellen Ziska og Martin G
Arbejdsopgaver er Hawaiiaften, julefrokost, grill ved vesterskoven, klubaftner.

● Bike  | Thomas Lauenborg.

● Run  | Michael Østergaard og Tom Lund.

● Swim  | Ole Kamp.
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● Stævne udvalg  |  Michael S Ø, Jesper BD og Martin G.

● Kluns | Anders BR og Christina H blev valgt.

Ulla skriver her et resume af hvem hun er, grundet ikke alle i klubben kender hende.
Præsentation af Ulla Maria Müller:
Ny formand/ kvinde/ person.
Jeg er oprindelig født og opvokset i Gram. Jeg har været triatlet siden 2013 og klart bedst på svøm
og det sociale. Sammen med min mand og 3 drenge flyttede vi til Haderslev i 2020 og her meldte
jeg mig ind i klubben.
Jeg håber at kunne bidrage med at lave gode arrangementer for klubben. Forstørre det vi gør i
forvejen, berige og inspirere hinanden med vores passion.
Jeg glæder mig til at se alle medlemmer til vores forskellige arrangementer.
Mvh. Ulla

Tak til Christina for hendes arbejde i bestyrelsen.
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Ad 2:
Årsberetning for 2021.
Haderslev Tri 2000
Ved Formand Jesper Bach Dall

Velkommen til beretningen ved generalforsamlingen.Vi har haft et godt år med både aflysninger og
nedlukninger, men også perioder med nærmest normal stævneaktivitet. Vi fik desværre ikke afholdt
vores stævne i 2021, men håber da så meget på at holde stævne om lidt over 3 måneder.
I starten af februar 2021 var alt lukket ned og Thomas Lauenborg tog initiativ til at dem på
Zwift-træningscyklerne kunne race mod hinanden. Jeg kan se at nogen kører løb i London så det
var absolut noget der motiverer.
I slutningen af februar blev generalforsamlingen udskudt og 1.marts måned startede
mandagsmove, hvor jeg indbød til løb mandag kl. 17.30. Der blev løbet i marts hvorefter det
stoppede.
Den 21. marts arrangerede Daniel Sommerkorn et duathlonevent ved Streetdome, som var et
samarbejde med Endufabrikken og Haderslev tri 2000. Alle var forventningsfulde og håbede på et
frit stævneår uden corona.
Anders Baggi havde takeover på Triathlon Danmarks instagram i uge 19 i starten af maj, og en del
sendte videoer og billeder til historierne.
8. maj åbnede svømmehallen igen for medlemmer med negativ coronatest. Der var stadig en del
der ikke var klar til åbent vand træning, men midt i maj startede Leif Hartman med at invitere til
svømmetræning i Vedsted hvor temperaturen havde sneget sig op på 14 grader.
Den 25. maj blev der holdt generalforsamling, hvor Jens Kaa og Morgan B Winther stoppede i
bestyrelsen mens Ulla Møller og Anders Baggi Rasmussen trådte ind.
Klubben var repræsenteret ved Genforeningsløbet, der var et løb arrangeret af DGi rundt om
sønderjylland, hvor Thomas Lauenborg og Annette Owens løb de første to etaper mens Michael S.
Østergaard og jeg løb den afsluttende etape til Åbenrå.
Der blev jævnligt indbudt til løbetræning om søndagen på banen af Christina Horace, cykeltræning
af Tom Lund og Ole Clausen, og en enkeltstartstræning af mig. Patrick Born indbød i juni til
mandagsintervaler, som fortsatte over sommeren. Ole Kamp indbød til tirsdags-svømning ved
Vedsted sø, og den 16. juni indbød jeg til minitri med svømning i Dammen, hvor der blev spist
pizza efterfølgende. Den 19. juni deltog flere medlemmer ved Jels Tri.
Anette Owens deltog i Challenge Kaiserwinki-Walchsee Aquabike hvor hun blev nummer 1 i
hendes aldersgruppe, og kunne kalde sig europamester.
Hver dag i juli blev der lavet et opslag med et opråb til fælles cykel eller svømmetræning. Det er så
vigtig for at man kan få nogle træninger sammen med andre i denne ellers meget individuelle
sport.
8. august deltog flere medlemmer i Åbenrå triathlon, og den 20. august deltog Per Laursen ved
KBH ironman. I august var flere også med ved Silkeborg Triathlon. Den 11. september var flere i
konkurrence i Herning på den halve ironman distance. Den 21. september var der klubaften med
god mad, oplæg om triathlonsamarbejde med forbundet og klubtøj. Der var så fin tilslutning og god
mad fra Yvonne Gottfredsen.
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Mtb startede op i slutningen af september og der er en fast flok der kører en tur onsdag aften.
9. okt var første afdeling af crosssæsonen. Vi er ikke den store flok mere men det er sjovt. Vi
afholder selv på lørdag.
25. oktober startede Ole Kamp et nyt svømmehold op, og det er kun gode tilbagemeldinger jeg
hører.
Jesper Meins indbød til crosstræning på Starup hede, og det er super at vi kan have dette
samarbejde.
2. nov var der klubaften om bikefitting, og Thomas Lauenborg havde inviteret Thomas til at
undervise de fremmødte.
I slutningen af november var der åbent for køb af klubtøj ved Trimtex online.
4. dec var der julefrokost hjemme ved Michael og Ellen. Det var skønt at de åbnede deres hjem for
deltagerne og mange har talt godt om den aften.
Bestyrelsen har i år afholdt 4 møder og jeg vil gerne takke bestyrelsen for at være med til at træffe
de beslutninger der driver vores klub. Det er tydeligt at når stævnet ikke skal planlægges,
bassinvagterne kører, der er folk der tilbyder træning og laver arrangementer, så er bestyrelsens
arbejde let. Princippet med udvalg aflaster bestyrelsen og det er vigtigt at alle frivillige ikke er en
del af bestyrelsen men trækker læsset på et bestemt område.
Vi har fået økonomisk støtte fra Haderslev Idrætssamvirke som er øremærket et svømmeevent, og
i maj måned blev vores stævne aflyst, men vi fik heldigvis en kompensation gennem
coronahjælpefonden.
Jeg vil gerne til slut takke for opbakningen i 2021, og ønske mig at vi fortsætter den positive ånd og
aktivitet, som man kan mærke i Haderslev Tri 2000.
Med venlig hilsen Formand Jesper Bach Dall

Ad 3:

Resultatopgørelse - Haderslev Tri 2000 pr. 31.12.2021

Real. Real. Budget Afvigelse
INDTÆGTER 2020 2021 2021 2021

1000 Kontingent 44.400 34.550 35.900 1.350
1003 Kommunetilskud 0 0 2.500 2.500
1060 Event tilmelding 0 0 0
1061 Stævneindtægter 0 0 0

1062

Tri

stævneindtægter 5.000 7.463 -7.463
1300 Salg af klubtøj 3.607 14.449 -14.449

7500
Ekstraordinære

indtægter 7.200 14.018 -14.018

7501
Ekstraordinære

udgifter -1.000 0 0
Indtægter i alt 59.207 70.479 38.400 -32.079

UDGIFTER
2001 Træner 1.900 0 0
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2500 Generalforsamling 1.222 0 300 300

2501

Bestyrelse/div.

udvalg 0 0 7.500 7.500

2502

Medlemsarrangem

enter 0 2.176 500 -1.676
2504 Diverse udgifter 665 419 -419
2601 Indkøb af tøj 4.370 19.278 -19.278
3040 EDB-udgifter 0 0 1.000 1.000
3041 Kursus 0 550 -550 Basinprøve

3050 Hjemmeside 1.651 1.218 1.000 -218
3060 Forsikringer 2.106 2.219 2.500 281
3080 Husleje 8.872 7.338 8.000 662
3100 Gaver og blomster 7.650 8.789 -8.789
3140 Klubkontingent 14.937 11.940 25.000 13.060
3197 Tri stævneudgifter 1.625 256 -256
3200 Stævnetilskud 1.500 1.500 5.000 3.500
7210 Renteudgifter 874 1.184 1.000 -184
7240 Diverse gebyrer 3.390 2.513 500 -2.013

Udgifter i alt 50.763 59.379 52.300 -7.079

Årets resultat 8.444 11.100 -13.900

Ad 4:
Budget 2022

Nr. Konto Udgift Indtægt

1000 Kontingent 32000

1002 Kontingent passivt medlemskab 900

1003 Kommunetilskud 2500

1060 Event tilmeldinger 0

1062 Stævneindtægter 10000

1100 Medlemstilskud (kommunen) 0

1300 Salg af klubtøj 0

1700 sponsor 0

2001 Bassinvagt 0

2500 Generalforsamling 1000

2501 Bestyrelse / div. udvalg 0

2502 medlems arrangementer 2500

2504 Diverse udgifter (Træner) 0

2600 Tøj tilskud
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2601 Indkøb af tøj

3000 Kontorartikler 0

3030 Annoncer

3040 Edb-udgifter 1000

3041 Kursus 0

3050 Hjemmeside 1000

3060 Forsikringer 2500

3070 Revisor/kasserer 0

3080 Huslejeudgifter 8000

3090 Mødeudgifter 0

3100 Gaver & Blomster 9000

3120 Mindre anskaffelser 0

3140 Klubkontingent 13000

3197 Løbe stævneudgifter 0

3197 TRI stævneudgifter 3000

3200 Startgebyrtilskud 1500

7030 Afskrivning på edb 0

7200 Renteindtægter 0

7210 Renteudgifter 1000

7240 Diverse gebyrer 2500

7500

7501 Ekstraordinære udgifter

46000 45400

Balance= -600
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