Tri2000 Generalforsamling 23. januar kl. 19.30, 2018
i Haderslev Søsportscenter.
-

Inden generalforsamlingen var der foredrag v/Andreas Petz kl. 18.00

-

Chilli con carne ved Mia kl 19

1.
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Jesper Bach Dall (JBD).
JBD: Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Dog står den ikke på hjemmesiden, det bør vi gøre
noget ved fremadrettet.
referent: Jens Kaa
2.
Formandens beretning
v/Hans Dahl.
HD: Min sidste beretning.
Beretningen udsendes separat efter GF.
JBD: Tak for din beretning Hans.
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3.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
v/kasserer Anders Hansen (AH).
AH udleverer kopier af regnskabet.
AH: hævning af kontingentet i 2017, slår igennem. Nødvendigt ift. færre medlemmer.
Stævnet giver 82.000 kr. i overskud. ECCO har endelig betalt resten af deres sponsoraftale.
Svømmetrænerne er en af de største udgifter, samt turen til DAMP.
Udgift til trænertøj, samt uddannelse af trænere. Overskuddet er 58.150 kr. For 2017.
Indestående Værdier: 179.858 kr
HD: Klubmodulet har aflyst kursus 2-3 gange og det er vi meget utilfredse med. Vi er meget
utilfredse med klubmodulsystemet, samt deres service. Klubben mistede ⅓ medlemmer da de
omlagde dankort betalingen. Det er et problem i andre klubber også.
AH: Både i 2016 og 2017 har det givet problemer. Jeg spørger medlemmet om de ønsker at
stoppe, og hvorfor.
JBD: Regnskabet er GODKENDT uden bemærkninger.

4.
Forelæggelse af budget for indeværende år
v/kasserer Anders Hansen.
AH: Kontingent uændret. Overskud fra stævnet forventes at blive 20.000 kr., da vi ikke får tilskud
fra kommunen i 2018. Vi har stadig et ønske om at bruge mange penge på medlemmernes træning
og trivsel. Budgetteret underskud på 41.500 kr.
JBD: Budgettet skal endelig godkendes af den nye bestyrelse.
Michael S. Østergaard (MSØ): 1) Det ser ikke godt ud at budgettere med et underskud.
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2) Kontingentet bør være lavere, synes jeg. 3) Vi bør have en større ambition ift. Stævnet, ift
overskud.
HD: vi har i mange år budgetteret med et underskud, men det er ikke gået galt pt. Vejret omkring
stævnet er afgørende for overskuddet.
MSØ: stævnet er flødeskummet, mens kontingentet er basis for klubbens økonomi.
JBD: Tak til kasseren ift. Budgettet.
5.
Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer
Bestyrelsen: Ingen forslag
Medlemmer: Forslag fra Kluns-udvalget: ”Klunsudvalget vil gerne høre om der er stemning for
reklamer på vores klubtøj. Det er tre ting i det;
1)
vi kan gøre vor i forvejen fede klubtøj endnu federe.
2)
mulige sponsorer til tøj kan få deres navn vist og promoveret på en fed måde.
3)
prisen på vor klubtøj vil blive mere attraktiv.”
Evt. afstemning. Udvalget vil gerne have tilkendegivelse til, at man kan gå videre med at lave
design og aftaler.
JBD: Forslaget strider ikke mod vedtægterne.
Claus Witt: Forårs kollektionen kommer inden længe. Fornuftige priser ift. Tøjets kvalitet.
Dannebrog, kan man godt få.
Klubben har nogle singletter/trøjer til salg.
Anders: kriterier for sponsoratet. Hvad koster det, Cost-benefit.
Mikael Schleidt: sponsorater er svære at trække i land. Jeg vil gerne hjælpe dig Claus.
CW: teknisk koster det ikke noget at sætte sponsorater på. Evt. Primært på Racesuits.
Daniel: måske bedre med sponsorer på hverdags træningstøj.

6.
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
JBD: Oplæser fakta ift. Hjemmesiden.
Anders: Jeg får meget ud af mit kontingent på 1000 kr.
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HD: Vi er i den lave ende ift. Kontingent. Nu er der tydelig forskel på de aktive trænende og de
aktivt støttende medlemmer. Kontingentnedsættelse for udvalgsmedlemmer. Formålet er at give
folk lyst til at hjælpe til i udvalg.
Daniel: klubber som Herning og Rødekro er billigere. Der mangler et Kontingent for studerende.
Jeg vil bringe det som forslag.
MSØ: Jeg kan godt forstå man vil honorere dem der er aktive. Jeg er tilhænger af et mindre og ens
Kontingent for alle. Det er svært at gøre alle lige.
Anders: jeg kunne godt ønske mig at der var morgen klub svømmetider.
Lone: Det er svært pt at ændre noget, når der ikke er noget klart oplæg som vi kan stemme om.
JBD: Når der ikke er mere modstand mod kontingentet, så skal den nok fortsætte.
De medlemmer vi mister, hvor går de hen?
Rene: Megen snak ift. En evt. 200 kr. Ændring nu.
Lone: den nye bestyrelse kunne godt bruge et forslag til ændringer pr. 2020.
HD: godt forslag med studenterrabat.
JBD: Halv pris for alle under 25 år. Resten af priserne er uændret. Vedtaget.

7.
Valg af
Kasserer:
Anders Hansen stiller op for en 1-årig periode efter aftale med bestyrelsen.
Kræver generalforsamlingens accept jf. § 11.
JBD: Genvalgt.
Bestyrelsen:
Anna Eriksen, modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Michael Østergaard, Prinsensvej 12, 6100 Haderslev, som nyt
bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.
Bestyrelsen
Mia Kronberg (udtræder før tid af personlige årsager).
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Bestyrelsen foreslår Jørgen Dau Nielsen som nyt bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode.
Formand
Hans Dahl, modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jesper Bach Dall.
Bestyrelsessuppleant
Revisor
Lone Nielsen
Revisor Suppleant
Bestyrelsen foreslår Bo Jørgensen.
Opstillede:
Michael S. Østergaard (“den unge”) vil godt være kandidat til den etårige post.
Michael Østergaard (“den ældre”)
Bestyrelses suppleant: Jørgen Dau Nielsen
JBD: Der plejer ikke at være nogen uden for bestyrelsen som bliver formand!
Jeg har noget at sige.
- Da vi startede TRI2000, var i en flok rebeller der startede klubben. Hans du har virkelig fået
klubben til at blomstre. Min interesse er at vi skal have en tri klub og ikke bare en løbeklub.
Hvis jeg skal være formand, så skal bestyrelsen være beslutnings dygtig. Udvalgs medlemmer er
ildsjæle og de skal støttes. Bestyrelsen skal stå for klubmodul. Bestyrelsen skal stå for
kommunikationen. Facebook har overtaget megen kommunikation. Som evt. Ny formand, så. Skal
bestyrelsen skal tilbage ved rorpinden, så bestyrelsen ved hvad der sker. Vigtigt at så mange som
muligt byder ind i udvalg og er aktive.
Det jeg vil have er, at vi ikke skal budgettere med et underskud. Godt at have noget på
kistebunden .
Vigtigt for mig med fællestræning. Der vil fremadrettet sker en vis forandring, hvis jeg skal med i
bestyrelsen. Men vi skal ikke tilbage til en bestyrelse, som laver det hele.
JBD: Andre formandskandidat?
Jesper Bach Dall blev enstemmigt VALGT som ny FORMAND for tri2000!
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8.

Eventuelt

Mikael Schleidt: ang. sponsor, hvad er det der skal til for at man kan blive sponsoreret af
klubben?
Leif: tidligere hvis man var med i DM, så fik man refusion og fx. Fyldte man en bil og fik penge til
benzinen.
AH: der har været usikkerhed omkring hvad man som medlem får tilskud til og hvad man ikke får
til. Bestyrelsen bør lave nogle klare retningslinier fremadrettet.
Daniel: Der er megen forvirring om hvad der er DM, VM etc. Med de forskellige forbund.
Janne: nogle løb er man udtaget til og den kan ikke handles.
MSØ: Jeg vil godt komme med et forslag ift. Tilskud til atleter på et kommende bestyrelsesmøde.

Udvalgsarbejde
Der er pt. mulighed for at blive medlem af følgende udvalg, de forskellige udvalg vil i forbindelse
med generalforsamling kort fortælle om deres arbejde.
I kan kontakte følgende for at få yderligere information eller at deltage.
• Social | social@haderslevtri2000.dk
Line Strøm, Jørgen Dau, Martin G.
• Bike | bike@hadereslevtri2000.dk
Stefan og Daniel
• Run | run@hadereslevtri2000.dk
Kenneth, Tom, Sanne
• Swim | swim@hadereslevtri2000.dk
Mia. HD:
• Stævne udvalg | haderslevtriathlon@haderslevtri2000.dk
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HD: der er mange med. Ole, Benny, Michael Ø, Tom, Daniel, Jesper BD,
• Kluns| kluns@haderslevtri2000.dk
Claus Witt får hjælp af Mikael Schleidt ift. Sponsorater
• Bestyrelsen| bestyrelse@haderslevtri2000.dk
Jesper Bach Dall, Michael S Østergaard, Jens Kaa, Bjørn Schmidt, Michael Østergaard.
Generalforsamlingen er afsluttet (efter 2 timer).
____________________________
Den nye bestyrelse vil gerne rose medlemmerne for et fantastisk fremmøde (over 30), samt
en god og konstruktiv dialog.
Tak til Mia for lækker mad!
_________________________

_______________________________________________________
Efterfølgende holdt JBD en tale for Hans. Her er nogle stikord:
Kære Hans Dahl
Jeg har fået æren at holde en tale for dig. Du har haft stor betydning for klubben siden 2013.
Tilbage i 2011, under en grillaften ved silkeborg søerne efter et ironman stævne, havde vi en
formands snak.
Din evne til at tale, aflæse folk og motivere dem, er et af dine særkende. Endvidere din indførsel af
engelske ord i den sønderjyske tri klub. Alt skal hedde noget på engelsk: Open Water, Swim, Bike,
Run, this is tri træning...

Haderslev TRI2000 | Damstien, 6100 Haderslev | haderslevtri2000.dk

Du har fx, stået for udviklingen af stævnet ved søsportscenter i 2013, med afviklingen i damparken
og halvdistancen.
Du fandt på: Alt om sport, Original etc. I din tid var klubben
oppe på den højeste antal medlemmer i 2015 på 170
medlemmer. Du var med til at få Henrik Hyldelund med i
klubben og booste elite afdelingen. Men da du udtalte dig til
pressen under stævnet i 2015, så var det familien du nævnte
som noget du ønskede i højsædet for klubben. Det viser et stort
format og Dampturerne viser også dit familiære engagement.
Du er positiv, har et stort drive, iderig, løsningsorienteret. Altid 5
minutter for sent og snakkende, sådan kender vi dig.
På det seneste har du været meget aktiv på de ugentlige MTB
ture og du er også set i svømmehallen, dog uden badebukser...
Tak for visionerne, tak for smilet og tak for at du stadig brænder
for stævnet og klubben.
God vind fremover.
Jesper Bach Dall
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