
 

                        Referat af generalforsamling 22. januar 2019 kl. 19-21 i Haderslev 
Søsportscenter. 

Inden generalforsamlingen er der pizza kl. 18.00. 

1.          Valg af dirigent 

Michael S Østergaard (MSØ ) bliver valgt. Dagsorden er udsendt d. 8. Januar. Dvs. Indkaldelsen til 
generalforsamling er lovligt indkaldt.  

2.          Formandens beretning 

v/Jesper Bach Dall. Vedhæftet i slutningen på dette referat.  

3.          Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

v/Jesper Bach Dall, da kassereren er på ferie. MSØ tog dette punkt. 

MSØ: overordnet, så skal regnskabet gå ca. I 0kr. Kontingent - vi har færre medlemmer end 
forventet, så derfor et underskud på den post ift. Budget. 

Vi har været heldigt at få penge fra kommunen og Ecco. Det samlede resultat går i plus på  + 8067 
kr. Hvis vi ikke havde fået de indtægter, så havde haft et stort underskud. 

Tri stævnet gav ca. 10.000 kr i overskud med ca. 150 deltagere.  

Regnskabet 2018 blev diskuteret og godkendt uden bemærkninger.  

 

4.          Forelæggelse af budget for indeværende år 

v/Jesper Bach Dall 

Budgettet er lagt med udgangspunkt i de tal som vi fik til at løbe rundt i 2018, og bestyrelsen vil 
hele tiden være påpasselig med udgifterne, hvis ikke vi får flere indtægter. Vi skal være attraktive 
for nye medlemmer. Men skal være påholdende ift. udgifter til stævnet, og tilpasses 
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deltagerantallet. I år bliver distancen på stævnet kortere og derfor billigere på hjælpersiden at 
arrangere.  

Stævnet 2019 er budgetteret med ca. 150 deltagere. Stævnet er billigere end tidligere 295-545 kr.  

_________ 

Soko: Vi ønsker mere reklame for klubben. Jørgen: ja, mere reklame. Opfølgende artikler i pressen 
ift. Stævnet etc. 

Kenneth: Stævne for børn ønskes fx. PowerKids.  

JBD: I 2019 er der er ikke budgettet med Sponsorer. Hvis der er nogen der har ideer, så hold jer 
ikke tilbage. 

Der er budgetter med 4000 kr for sauna igen. HUSK at bruge den varme SAUNA! Det er noget vi 
betaler for.  

MSØ: Lørdag er klubbens vigtigste dag, hvor mange mødes til svøming. Udgiften til hegn til 
stævnet kan erstattes af eget køb af hegn, kunne det være en ide at investere i?  

Anders: Jeg har ikke behov for at få refunderet min svømmeudgift for svømning torsdag morgen, 
da det er et tilvalg jeg tager ud over alt det andet svømning jeg får for mit kontingent. 

Jørgen: Kontingent på 1000 kr. er billigt for at være med i Tri2000. Jeg har et forslag om at alle i 
klubben betaler det sammen, ligemeget om man er i bestyrelse eller udvalg eller ikke. Det skal 
hellere være billigere for alle.  

Lone: Ideen om at alle betaler det samme synes er en god ide. Hellere give folk noget klubtøj, så vi 
bliver endnu mere synlige i Haderslev.  

5.          Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer 
Ingen indkomne forslag. 

 
6.          Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

MSØ: Det handler om året 2020.  

Diskussion om Triathlon- kontingent, og et muligt Duathlon- kontingent.  

MSØ: Vi skal øve os i at fortælle den gode historie om Triathlon. Også ift. Vores jubilæum 2020.  

Jørgen: Vi bør lave en Jubilæumsbog om Tri2000.  

- Forslag fra Jørgen: Forslaget er at kontingentet er ens for alle over 25 år, også bestyrelse- 
og udvalgsmedlemmer = 1000 kr. Uforandret: Familiekontingent = 1250 kr. Unge under 25 
år kontingent = 500 kr. Familiepassivkontingent = 300 kr. Passivmedlemkontingent = 200 
kr. 
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14 stemte for forslaget, 1 imod, 2 blanke. Dvs. At Jørgens forslag er vedtaget. Gældende fra 1/1 
2020.  

7.          Valg af 

Tre bestyrelsesmedlemmer: 
Jens Kaa er på valg. Han ønsker genvalg.  
Bjørn Schmidt er på valg. Bestyrelsen foreslår Jørgen Dau. 
Michael S Østergaard er på valg. Han ønsker genvalg. 
 
Ekstraordinært valg til bestyrelsen: 
Michael Østergaard ønsker at træde ud af bestyrelsen før tid. Bestyrelsen foreslår Kenneth 
Eckstrøm. 

Bestyrelsessuppleant: (Nuværende Jørgen Dau) 

Revisor: (Nuværende Lone Nielsen) 

Revisorsuppleant: (Nuværende Bo Jørgensen) 
__________ 

Bestyrelsesmedlemmer: 
Jens Kaa blev genvalgt. 
Jørgen Dau blev valgt. 
Michael S Østergaard blev genvalgt . 
Kenneth Eckstrøm blev valgt. 

Bestyrelsessuppleant: Morgan Boe Winther 

Revisor:  Lone Nielsen 

Revisorsuppleant: Anders Baggi Rasmussen 
 

8.          Eventuelt 

Lone har forslået et Jubilæumsudvalg. Anders: Vi kan hjælpe til ved andre stævner i regionen, og 
så kan vi få hjælp fra andre klubber til vores stævne. Vi kan deltage med en stand på messer, hvor 
klubben kan blive eksponeret. Tøjudvalget: Der er lidt klubtøj på lager, som man kan købe hos 
Claus Witt. 

Valg til Udvalg for 2019: 

● Social | Helle Kornum, Ellen Ziska og Martin Gammelgaard.  

● Bike  | Daniel Soko  

● Run  | Michael Østergaard og Tom Lund 

● Swim  | Ole Kamp 

● Stævneudvalg | Ole Clausen, Benny lund, Michael S Ø, Tom Lund, Daniel Soko og 
Jesper Bach Dall 
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● Kluns | Claus Witt og Mikael Schleidt 
● Jubilæumsudvalg | Vi efterspørger medlemmer til udvalget på et senere tidspunkt.  

 
 
 
 

Årsberetning for 2018. 
Haderslev Tri 2000  
Ved Formand Jesper Bach Dall 
Velkommen til den del af generalforsamlingen hvor formanden får ordet, og jeg vil gerne 
starte med at sige tak for et godt år. Tak til de aktive, tak til dem der følger med og tak til 
dem der arbejder i baggrunden og får klubben til at løbe rundt, og give gode muligheder 
for at man kan dyrke triathlon i Haderslev. 
 
Siden sidste generalforsamling er der sket en del. Den nye bestyrelse arbejdede i januar 
og februar benhårdt for at holde møder og træffe beslutninger sammen med udvalgene, og 
kunne i marts måned bidrage med en del planer for arrangementer der skulle 
gennemføres i løbet af 2018. Årskalenderen, der udkom i marts måned, var fyldt med 
disse og med undtagelse at et par stykker er de alle blevet til noget. Derudover er der 
opstået små begivenheder og træninger der er kommet til undervejs. Mere om det senere. 
 
Bestyrelsens sammensætning blev, efter forrige generalforsamling, at Jens blev sekretær, 
Bjørn blev næstformand, Michael S Østergaard og Michael Østergaard blev menige 
medlemmer og jeg var formand. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder og har desuden 
særskilt holdt møder med hver vores udvalg som vi stod for. Inden sidste bestyrelsesmøde 
havde Bjørn ønsket at forlade bestyrelsesarbejdet og Jørgen trådte i hans sted. Jeg vil 
gerne takke bestyrelsen for sit arbejde der er kommet jer medlemmer til gode. 
 
Kassereren var i 2018 Anders Hansen, som ikke er her i dag, da han er på ferie, men han 
har passet vores konto og ind og udbetaling, samt været rigtig god til at søge kommune og 
andre for de midler der tilkommer os. Han gennemgik regnskabet med mig i torsdags og 
jeg har selv gennemgået det med vores revisor Lone Nielsen i lørdags. Tak til begge for at 
være det økonomiske grundlag for at klubben trives. Bestyrelsen har altså valgt at 
kassereren ikke er et fast medlem af bestyrelsen og sådan vil det også være i 2019. 
Anders har lovet at passe vores regnskab i 2019. 
 
Medlemsskaren blev formindsket ligesom i 2017 og har fundet ned på et velkendt leje. 
Med omkring 80 medlemmer, (der er nemlig lige kommet et par stykker til) er det personer 
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der har været i klubben flere år og bærer vores historie og traditioner. Medlemmer, der har 
deres specialiteter, og f.eks. er mere aktive i åbenvandsæsonen, og andre, der giver den 
gas når asfalten er varm og racerens pedaler glødende. Andre gløder i varmen i saunaen 
lørdag og tirsdag aften, og så er der nogen der bare er med til det hele. Selv når der skal 
arbejdes og forberedes. Facebookgruppen er nok det sted hvor man kan se næsten alle 
medlemmer på en liste, og kun enkelte er ikke med. Det er jo også frivilligt. Det er også 
derfor at det er vigtigt at vi får alt muligt ud på mail og hjemmesiden, så husk at opdatere 
din mail.  
 
De enkelte udvalg har gjort deres for at vi har kunne træne og være sammen i år:  
Run-udvalget ved Kenneth og Tom var allerede godt i gang da vi holdt generalforsamling 
sidste år og varetog crossløbene 17/18. De har afholdt paulanerløb, hvor vi grillede i 
solskin, stået for tilmeldinger til Vesterskovsløbet, og i samarbejde med Jesper Meinz og 
HIF arrangeret løbetræning i løbet af året. Der blev gjort et forsøg på at arrangere stafet 
for livet men det blev aflyst da der manglede hænder til lejropbygning. I efteråret stod 
run-udvalget så for tilmeldingen til cross, som der løbes lige nu. Tak til run-udvalget. 
 
Bike-udvalget blev overtaget af Daniel Soko, som blev suppleret af Ole C og Tom som 
faste kaptajner, har afholdt en del cykeltræninger og med sine meget detaljerede planer 
for hver træning har man kunnet arbejde med at udvikle sin cykeltræning. Mtb, lange seje 
ture og bakketræning har man kunne tilmelde sig. Tak til bike-udvalget. 
 
Svømmeudvalget ved Ole Kamp, startede sammen med Sofie og Jonas i foråret, med at 
lave events hvor man kunne svømme kortbane-sprints, der blev tilbudt børneOL, men intet 
blev til noget. Vores go-pro kamera blev taget frem og i starten af juni blev der planlagt 
åbenvandtræning. I juni meddelte Jonas og Sofie så desværre at de stoppede, og efteråret 
er så blevet fyldt med opgaven: Hvem er bassinvagt? Ole fandt i samarbejde med 
svømmeklubben Jonathan og Thomas, der er bassinvagter i Hjortebrohallen, og i 
Haderslev har Ole og undertegnede delt vagterne. Der blev så uddannet 3 nye 
bassinvagter i december, og i dette forår er vi 5 der kan dele vagterne. Planen er at vi 
starter op på svømmeundervisning om søndagen kl 15, hvor der vil være to hold: et 
nybegynderhold samt et hold for erfarne svømmere der vil lære mere. Tak til 
svømmeudvalget der har haft en masse uforudset arbejde i år. 
 
Kluns-udvalget har tilbudt klubtøj to gange i år og Claus har budt ind til tøjprøvning 
hjemme. Trimtex kræver en vis mængde for at kunne realisere produktionen af vores tøj, 
og Claus har været god til at forhandle på vores vegne. 
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Stævneudvalget arbejdede effektivt i 2018, hvor Hans kun var hjemme i korte perioder op 
til stævnet, og fik arrangeret et flot stævne i maj. Der kom desværre kun 160 deltagere 
hvor vi sagtens kunne have rummet det dobbelte og overskuddet blev minimalt. Værdien 
skal nok nærmere findes i den fælles oplevelse vi fik ved at arrangere og afvikle stævnet, 
samt det at vi giver alle triathlet i Danmark og nordtyskland mulighed for årets første 
åbenvandstævne, der er egnet til både de erfarne og nybegynderne. Tak til alle i 
stævneudvalget og de frivillige i klubben der virkelig tager et slæb sådanne dage omkring 
stævnet. 
 
Socialudvalget har været på banen flere gange i år, og fik i november arrangeret en super 
julefrokost. Socialudvalget har også været på pletten ved de arrangementer som 
bestyrelsen har afholdt. Mad til de to klubaftener, hvor først Daniel og Mette holdt foredrag, 
og derefter hørte vi om Leifs triathlon-liv og planer.  
 
Bestyrelsen arrangerede også minitri-stævne i juni, samt en hyttetur til Skærbæk. Her blev 
der konkurreret og trænet igennem, og det er altid nemmest når vi er flere med samme 
interesse. 
 
I oktober var der flere begivenheder og der var i starten af oktober foredrag på månen, 
hvilket alle medlemmer var inviteret til da vi var medarrangør, hvor man kunne høre om en 
af de lange cykelture.  
I Haderslev Tri 2000s klubhus havde Jørgen og Martin i år samlet syv personer, der holdt 
Kona-night, og havde en fest, og mon der ikke kan blive samlet mindst lige så mange 
næste år, når vi har medlemmer i ild på Hawaii? 
 
Haderslev Tri 2000 fik lov igen i år at sponsorere medaljer til vinderne ved Ironkid på Sdr. 
Ottingskole, og både Daniel og Leif fik vist fanen, i form af dem selv, men også vores 
beachflag. Forhåbentlig får de tændt en lyst i nogle af de unge mennesker, så de en dag 
får lyst til at være med i vores klub og køre triathlon. 
 
Reklamen for klubben for at værge nye medlemmer, var en af målene for den nye 
bestyrelse, og derfor startede bestyrelsen en kampagne på Instagram, hvor medlemmer 
kom på med et billede og en kort tekst, der fortæller hvorfor de er medlem af klubben. Vi 
håbede på at nogen ikke-medlemmer, med en boblende triathlet i maven, så vores opslag 
og får lyst til at være med i vores fællesskab omkring triathlon. Resultatet af dette er dog 
svært målbart. 
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Stævneudvalget har desuden holdt møde i oktober og planlagde et triathlonstævne den 
26. maj 2019. Vi gik i luften med tilmelding og hjemmeside 1. nov. Lige nu er der 50 
tilmeldte og vi skal gerne op på 150 deltagere. 
 
Den 30. november holdt vi julefrokost i Søsportscentret, og inden afholdt vi en lille 
“klubaften” i Jørgens cykelkælder på Åstrupvej. Han åbnede dørene kl 16, hvor han ville 
fortælle om cykler.Kenneth var der og Jørgen laver det nok igen en gang i foråret. Klubben 
var vært for julefrokosten denne aften. 
 
Klublokalet koster os 8000 kr i året så vi skal huske at bruge det flittigt. Skal vi til at aftale 
at vi konsekvent mødes hver anden onsdag hele året til klubaften? 
 
Ting vi gjorde fint i år: 
Flot deltagelse ved mange forskellige konkurrencer. Ved både løb og triathlon var vi godt 
repræsentret og der var flotte placeringer ved DM serien, og specielt skal lyde et tillykke til 
Mia og Mikael, der har kvalificeret sig til Hawaii Ironman i 2019. Flot at I, og dermed også 
Haderslev Tri 2000, kan være med ved det legendariske løb. Vi fik sendt en 
pressemeddelelse til ugeavisen og JV, og de syntes ligeledes, at det var så fin og stor en 
præstation, at de bragte vores artikler.  
God træningsaktivitet ved svømning, specielt ved lørdags og træning i Hjortebrohallen. 
Men også åbenvandsvømning i Vedsted var godt besøgt i år. En fast skare kommer også 
rigtig tit til de cykeltræninger der arrangeres om onsdagen. 
Fin opbakning til klubaftener og ture. 
Vi fik lavet et flot stævne til de 160 deltagere der valgte at komme. 
 
Hvad kunne vi gøre bedre i 2018: 
Vi kunne have tilbudt nybegynder løb og svømmetræning. 
Vi kunne tilbyde nye medlemmer en klubtrøje til at starte med. 
Vi kunne have fundet sponsorer. 
Vi kunne have afholdt flere minitri/krydspas-træninger. 
Vi kunne kontakte medlemmer, der falder fra og ikke indløser nyt medlemskab, og hørt om 
det skyldes forglemmelse eller andet, og få dem med i klubben igen. 
 
Jeg vil gerne til slut takke for opbakningen i 2018, og ønske mig et lige så solskinsfyldt 
2019, specielt i maj måned op til vores stævne, og ønske 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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