Generalforsamling 28. januar 2020 kl. 19-21 i Haderslev Søsportscenter.
Inden generalforsamlingen var der pizza kl. 18.00.
Referat:
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

v/ Jesper Bach Dall.
3.

Michael Østergaard blev valgt. Jens Kaa tager referat.

Se sidst i dokumentet.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

v/ Jesper Bach Dall. Stedfortræder for Kassereren. Særskilt dokument blev uddelt.
Regnskabet 2019 blev uddelt. gennemgået og Kommenteret.
Sammenfattende skal bestyrelsen fremadrettet være mere stramme ift. økonomi. I 2019 kommer vi
ud med en merforbrug.
Søgemuligheder i kommunen: Eventpuljer, trænerkursus pulje.
Evt. tænk i Skattefri godtgørelse ift. trænerudgifter.
4.

Forelæggelse af budget for indeværende år

v/ Jesper Bach Dall

Særskilt dokument blev uddelt.

Bestyrelsen budgetterer med at medlemstallet ikke falder yderligere! Vi skal udnytte
kommunetilskud, så flere kan komme på kursus fremadrettet. Vi skal fortsætte stævnet 2020. Vi får
indtægt ved genforenings løbet. Udgiften til husleje/sauna skal opjusteres i budgettet til et realistisk
tal.
Medlemsforslag til sponsorater: Vi burde få flere indtægter, så vi kan lave en endnu bedre klub!
Emne til et bestyrelsesmøde.
5.

Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer

6.

Fastsættelse af kontingent for 2021

ingen

Bestyrelsen foreslår 800 kr. for fuldgyldig medlem over 25 år, 500 kr. for under 25 år, 1250 kr. for
husstandskontingent, 300 kr. for passiv familiesvømning, 200 kr. for passiv medlemskab
Modforslag: Morten/christina foreslår 800 kr. for fuldgyldig medlem over 25 år, indgå med børn
under 18år? . 500 kr. for under 25 år,, 300 kr. for passiv familiesvømning, 200 kr. for passiv
medlemskab
Med 17 stemmer for vedtages modforslaget og husstandskontingent udgår i 2021.
Forslag til få nye medlemmer: Bedre Anskueliggørelse af hvad klubben tilbyder fx. på hjemmesiden
& FB. Det første indtryk er at det er et lukket selskab. Hvad med et prøvemedlemskab i 3 måneder/
Frit lejde i 3md.
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7.

Valg af

To bestyrelsesmedlemmer:
Jesper Bach Dall er på valg. Han ønsker genvalg. Genvalgt
Kenneth Eckstrøm er på valg.
Bestyrelsen foreslår Christina Horace. Valgt
Bestyrelsessuppleant: (Nuværende ingen) Anders Rasmussen blev valgt.
Kasserer: Anders Rasmussen er valgt. Deltager i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
Revisor: (Nuværende Lone Nielsen) Genvalgt
Revisorsuppleant: (Nuværende Anders Rasmussen) Chris Hansen bliver valgt.
8.

Eventuelt

Valgt til Udvalg:

●
●
●
●
●
●
●
●

• Social | Helle Kornum, Ellen Ziska, Martin G. Der plads til flere, nogen?
• Bike |
• Run 
| Michael Ø, Tom.
• Swim | Ole K, Morten som “konsulent”.
• Stævne udvalg | Benny, Michael S.Ø., Jesper BD,
• Kluns
| Mikael Schleidt samler op og overdrager det til Kenneth.
Sponsorudvalg med Chris, Morten som konsulent, bliver slået sammen med kluns.
Jubilæumsudvalg |
PR - Public Relation udvalg. Chris + Daniel?

Eventuelt, ordet er frit.
Ole: Er der afklaring med svømmetider fra kommunen og om vi har mistet træningstider. fra 1.
sep.: JBD prøver at afklare det.
Anders fortæller, at eliteklubber får flere point, og derfor flere muligheder for tider.
Michael S, ang stævnet. det er et godt stævne, vi bør have nogle flere deltagere.
Ang. træning, der har været en tvist omkring højprofilhjul i cykeltræningen. Medlemmer er blevet
væk fra fællestræning pga. den tvist.

Bestyrelsen bakker op om trænerens krav og vil gerne informeres, hvis der er tvist, så vi kan
komme til fælles forståelse. Fremadrettet er det vigtigt at vi holder sammen som klub/familie og
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ikke mister medlemmer på den bekostning. Hvis i oplever problemer, så vil bestyrelsen gerne høre
om det.
Morten, brug de små stævner som træning.
Ole C - Har vi et banner, som man kan tage med til stævner?
-Bestyrelsen har i den kommende tid brug for en masse input fra medlemmer. Ikke mindst
ift Daniels input på FB i sidste uge.
Hvad skal der til for at vi får danmarks bedste klub?
Tak for et godt møde!
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Årsberetning for 2019.
Haderslev Tri 2000
Ved Formand Jesper Bach Dall

Velkommen til beretningen ved generalforsamlingen, og jeg vil gerne
starte med at sige tak for et godt år. Et modsætningsfyldt år med glæde,
sportslige præstationer og spændende træning, men også et år med
pludselige ulykke og sorg. Lad 2020 være et mere forudsigeligt år.
Forudsigelighed i antal medlemmer, i træningen, i stævnerne, i
økonomien og gerne også i vejret.
Året startede med en generalforsamling hvor Kenneth og Jørgen trådte
ind i bestyrelsen, og hvor vi, som vi også kommer til i dag, snakker om
alle de spændende ting vi kan lave sammen samt en
medlemstilbagegang, og hvordan vi fastholder dem der er, og evt. får
nye ind i klubben. Sidste års generalforsamling var et rigtigt godt
fundament for den nye bestyrelse at arbejde ud fra, da der havde været
gode diskussioner, der fastslog et ensartet kontingent til alle, at vi var en
triathlonklub og ikke skulle lave afdelinger for løb og duathlon, man kom
med ideer til artikler i avisen samt hvordan vi styrkede træningen.
Bestyrelsen har i år afholdt seks møder, hvor vi har lavet planer, holdt
møder med udvalgene, samt snakket økonomi og prioriteter, ud fra
vores faldende indtægt. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for at være med
til at træffe de beslutninger der driver vores klub.
Året startede med en god indtægt til klubben gennem afviklingen af
cross i februar. En flok frivillige arbejdede sammen med HIF, og skabte
et fint cross-stævne, der blev generalprøven til crossløbet i oktober
måned hvor vi selv stod for det.
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Daniel lavede en god og solid plan for træningen samt event for marts
og juni og rigtig mange ting blev til gode oplevelser for en fast skare af
medlemmerne. Han havde allerede hen over vinteren gennemført et
styrkeseminar, som mange nød godt af.
Daniel forestod også svømmetræning om søndagen for øvede og et
enkelt nyt medlem udfordrede sig selv med vores stævne som mål.
Svømningen skulle læres helt forfra og Ole Kamp underviste hende,
sideløbende med de andre svømmere. Yvonne gennemførte vores ¼
ironman, med svømning i dammen og er stadig aktiv i klubben.
Klubben arrangerede et foredrag i idrætscentret omkring
langdistanceløb og nu ved nogen at 42 km er altså ikke langt - for
nogen!
I starten af maj var der mange gode oplevelser, startende med en god
klubaften, hvor det inspirerede, at høre om medlemmernes planer for
stævner i år. Der var tidtagning ved Michael på 1000 m svømning i
Haderslev hallen, en masse gode cykelture om onsdagen ved Daniel og
Tom, samt et vellykket triathlonstævne der blev godt afviklet. Mange
hjalp på den regnvåde dag, og ca. 90 deltagere havde en fin dag. Vi
havde et beskedent overskud, men det var arbejdet værd, og vi ser frem
til at gentage det den 24. maj 2020.
Vesterskovsløb blev en succes, med mange medlemmer der deltog.
Regnen satte dog en stopper for grill efterfølgende, som Martin havde
prøvet at arrangere.
Starten af juni var fyldt med forventningsfulde deltagere ved Herning
halvironman, som blev en succes for både debutanter og de erfarne. En
Danmarksmester fik vi endda i klubben ved Tommy Seeberg flotte
præstation. Nogle kom ikke hele vejen og tog efterfølgende revanche
ved Jels tri. Det viser den vilje de har.
Den 12. Juni var en hyggelig klubaften, hvor nogle cyklede, og et par løb
i det vilde tordenvejr, men efterfølgende kunne nyde Helles lækre mad
hun havde medbragt.
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Medlemmerne i Haderslev Tri 2000 er meget forskellige i deres valg af
stævner, og vi kunne følge med ved stævner i sommermånederne. Der
var præstationer ved løbestævnerne i Jels og Dammen rundt, ved
kortere tristævner i Åbenrå og Thorsminde, ved de store ironman
stævner i Norge, Sverige og København. Stort tillykke til alle dem. Alle
præstationer er forskellige, men ens for alle er, at vi ser flotte
præstationer, og at alle stiller op for vores klub. Og vi skal ikke glemme
at takke for dem der trofast stiller op og hepper. Det giver et fedt
klubmiljø!
Bestyrelsen afholdt i august møder med trænere og udvalgsformænd,
og gjorde klar til at starte efterårssæsonen. Ole Kamp og Morten stod
klar med et tilbud om nybegyndersvømning. Det skulle gerne komme
nuværende medlemmer til gode, men det var også en måde til, at nye
medlemmer turde melde sig ind i klubben, og turde håbe på at
gennemføre en triathlon i 2020.
Reklame for dette tilbud var vigtig, og alle skulle hjælpe til ved at fortælle
det til den løber/cyklist de kendte, der har tidligere havde ytret: “Hvis jeg
kunne crawle ville jeg i hvert fald prøve en ¼ eller ½ ironman.” De kunne
med fordel melde sig ind i klubben, og få svømmetræning oveni alle de
andre tilbud om træninger og social samvær vi har, et helt år frem. Flere
benyttede sig af tilbuddet og er nu aktive.
I september arrangerede Christina stafet for livet sammen med masse
deltagere, der viste fanen og bragte stafetten rundt.
I september måned fik vi også en Danmarksmester i triathlon, da Janne
Frimodt sikrede sig den samlede sejr i hendes aldersgruppe i Fredericia.
Stort tillykke til hende.
Umiddelbart få dage efter stoppede verden et øjeblik.
Hvor er det forfærdeligt trist at vi mistede Jørgen Dau mens han cyklede
til arbejde. Han er savnet, og lever videre i alle de ting vi laver i klubben.
Der blev taget et smukt farvel med Jørgen, og hans engagement som
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bestyrelsesmedlem i klubben gør, at vi nu arbejder videre med de tanker
han satte i værk. Jørgens forslag med et ligeværdigt kontingent for alle i
klubben er allerede trådt i værk i 2020, og Jørgens forslag til afholdelse
af jubilæet i 2020 vil indgå i vores planer. Morgan E. Winther indtrådte i
bestyrelsen da han var suppleant.
Haderslev Tri 2000 fik lov igen i år at sponsorere medaljer til vinderne
ved Ironkid på Kløvermarkskolen, og Leif fik gjort reklame for vores klub
til en masse af de unge mennesker.
Stort tillykke også til Mia, Tommy og Mikael, der gjorde det så flot ved
Hawaii Ironman. Flot at I, og dermed også Haderslev Tri 2000, kan være
med ved det legendariske løb. I Haderslev Tri 2000s klubhus havde
Martin i år samlet 10 personer, der holdt Kona-night, og havde en fest.

I november holdt vi en skøn julefrokost i klubhuset som socialudvalget
havde gjort sig umage for at arrangere. Det var en sjov aften med
konkurrencer med pastarør, og en lækker oplevelse med mad fra en kok
der underholdt mens han præsterede maden.
Christina og Morten arrangerede spinning som stadig kører hver
onsdag, og som en del medlemmer nyder.
Daniel svømmede 100 gange 100 meter, og startede det nye styrkehold.
Igen var mange glade for Daniels kompetencer.
Jesper Meins har arrangeret mange gode løbetræninger i løbet af året,
og repræsenterede Haderslev Tri 2000, da han stillede op til VM i
bjergløb i Argentina. Stort tillykke til ham, og det er vist første gang i
klubben 20 årige historie at vores navn har stået sådan et sted, og til
sådan et type løb. Det er sejt!
I december måned var klubben at se ved løb juleaftensdag rundt om
inderdammen, og Michael og Ellen arrangerede et hyggeligt

Haderslev TRI2000 | Damstien, 6100 Haderslev | haderslevtri2000.dk

juleḿarathon anden juledag. Det er godt at der stadig er opbakning ved
de traditionsrige event, selvom der kommer så meget nyt til hele tiden.
Sidste år stod jeg samme sted og lavede beretningen for 2018 og der
listede jeg nogle ting op, som vi havde lykkedes med i 2018, og de
følgende ting som jeg tænkte at vi også kunne have arbejdet med i
2018:
“Vi kunne have tilbudt nybegynder løb og svømmetræning.” Det er så
lykkedes rigtig godt i 2019.
“Vi kunne tilbyde nye medlemmer en klubtrøje til at starte med.” Det kan
vi stadig arbejde med eller netop udelade, da nye selv er gode til at
skaffe det.
“Vi kunne have fundet sponsorer.” Sport 24 er det tætteste vi kom herpå
da jeg fik dem til at give præmier ved vores stævne.
“Vi kunne have afholdt flere minitri/krydspastræninger.” Den
krydspastræning jeg arrangerede i starten af juni blev ikke til noget.
“Vi kunne kontakte medlemmer der falder fra og ikke indløser nyt
medlemskab og hørt om det skyldes forglemmelse eller andet, der ville
få dem med i klubben igen.” Det skal vi stadig være gode til at spørge
ind til. Allerbedst hvis din træningsmakker falder fra, så spørg ham og
meld tilbage til bestyrelsen.
Jeg vil gerne til slut takke for opbakningen i 2019, 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
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