
Referat af generalforsamling 25. maj 2021 kl. 18-20 i Haderslev
Søsportscenter.

1.          Valg af dirigent

Michael Østergaard bliver valgt.

2.          Formandens beretning

v/ Jesper Bach Dall, JBD (vedlægges i bunden af dette referat).

Et år med nedlukning, men stadig meget aktivitet i sommermånederne, og svømmetræning
indenfor med begrænsninger. Vi skal fremadrettet finde en måde at få dækket vores faste udgifter
og få medlemstallet op. Efterfølgende kom der spørgsmål om vi ikke skulle åbne for den lukkede
gruppe på FaceBook.  GPDR regler giver begrænsninger for fri mulighed for alle kan lave opslag i
klubbens navn. Det giver ikke desværre ikke åbenhed og gennemsigtighed. Den åbne FB skal
gerne have opslag, der sælger klubben og gør kommende medlemmer interesseret.

3.          Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

v/ Kassereren, Anders Rasmussen

2020 resultat 8444,- Regnskabet blev godkendt.

4.          Forelæggelse af budget for indeværende år

v/ Jesper Bach Dall

2021 bliver budgetteret med færre udgifter, da indtægterne er mindre.

5.          Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer

Ingen

6.          Fastsættelse af kontingent for 2022

Bestyrelsen foreslår 800 kr. for fuldgyldig medlem over 25 år, 400 kr. for under 25 år, 300 kr. for
passiv familiesvømning, 200 kr. for passiv medlemskab.

Dette bliver vedtaget.

7.          Valg af

Tre bestyrelsesmedlemmer:
Jens Kaa er på valg. Han ønsker ikke genvalg.
Morgan Winther er på valg. Han ønsker ikke genvalg.
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Michael S. Østergaard er på valg. Han ønsker genvalg, og blev genvalgt.
Han er glad for at være bassinvagt, støtte op omkring klubben. Men går ikke foran med nye
initiativer.

Nyt medlem blev valgt til bestyrelsen: Ulla Marie Müller

Anders Rasmussen blev valgt og indtræder som bestyrelsesmedlem i bestyrelsen.

Bestyrelsessuppleant: Martin Gammelgaard blev valgt

Revisor: Lone Nielsen blev genvalgt.

Revisorsuppleant: Thomas Lauenborg blev valgt.

8.        Valg til Udvalg:

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

● Bike  | Thomas Lauenborg blev valgt.

● Run  | Michael Østergaard og Tom Lund fortsætter.

● Swim  | Ole Kamp fortsætter.

● Stævne udvalg  |  Michael S Ø, Jesper BD, Martin G fortsætter.

● Kluns | Anders og Christina blev valgt.

9. Eventuelt

Der var spørgsmål omkring antal medlemmer fra Janne Frimodt, og om vi på en eller anden måde
kan se hvem der er medlem. Det er blevet undersøgt, og vi må lægge en opdateret medlemsliste
ud på vores lukkede klubmodul, som alle medlemmer kan se. Ole Clausen spurgte om hvorfor
klubben har mistet så mange medlemmer de sidste år, og man kan se at triathlonsporten har
mistes mange medlemmer og trenden er nedadgående for sporten. Vi talte om vores klubtøj og
trimtex deler vandene. Nogen kan lide det. Andre ønsker at vi får Fusionstøj. Der vil fortsat blive
undersøgt muligheder, og hvor mange medlemmer, der vil købe nyt tøj.
Jens Kaa spurgte til hvorfor vi ikke gav mulighed for at man kunne tage en træner uddannelse, og
evt. få midler gennem kommunen. Bestyrelsen vil gerne give mulighed, hvis en person melder sig
og forpligter sig.
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Årsberetning for 2020 for Haderslev Tri 2000
Ved Formand Jesper Bach Dall
Velkommen til beretningen ved generalforsamlingen.Vi har haft et stille år med aflysninger
og få muligheder for at træne sammen. Jeg startede sidste års beretning med at håbe at
2020 ville være et mere forudsigeligt år end 2019. Forudsigelighed i antal medlemmer, i
træningen, i stævnerne, i økonomien og gerne også i vejret. Kun det sidste holdt stik.

Året startede med en generalforsamling hvor Cristina trådte i Kenneths sted i bestyrelsen,
og hvor vi som en større ting afskaffede familiekontingentet. Der var gode diskussioner,
der indeholdt forslag som vi var klar til at se på i 2020. Men så kom coronaen og vi har
trådt vande i år, og åbnet for svømning når vi måtte og kunne, og trænet sammen i små
grupper.

Bestyrelsen har i år afholdt fem møder, hvor et af dem var online, og hvor vi har lavet
planer, holdt møder med udvalgene, samt snakket økonomi og prioriteter. Jeg vil gerne
takke bestyrelsen for at være med til at træffe de beslutninger der driver vores klub.

Efter generalforsamlingen startede vi vores åbne FBside hvor der gennem året har været
nogle opslag der har fået interesserede til at henvende sig til mig og givet en håndfuld nye
yngre medlemmer, vi har set ved junimåneds minitri og i svømmehallen. Daniel startede
den op, og overdrog den til mig omkring sommerferien.

Efter nedlukningen kom en tid hvor vi skulle træne sammen - hver for sig, og i påskeferien
blev FB brugt til at lægge egne træninger op, og ud fra disse blev der udtrukket påskeæg i
en konkurrence.
I maj måned arrangerede Daniel Vesterskov classic hvor man kunne løbe en runde
sammen med afstand. Nye medlemmer fik mulighed for at se andre medlemmer.

I maj måned blev vores stævne aflyst men vi fik heldigvis en kompensation gennem
coronahjælpefonden.
Den 30. maj afholdt vi en kombitræning ved idrætscentret. Her blev skiftet mellem
disciplinerne øvet.

Der blev arrangeret minitri i juni, da landet åbnede mulighed for det, og vi var omkring 10
personer der fik en lille smag af triathlon, eftersom vores eget stævne, samt alle andre
stævner var aflyst. I løbet af sommeren blev der afholdt et lille antal stævner, og vi var
nogen der oplevede at deltage i et stævne.
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Hen over sommeren, startende i maj indtil oktober, blev der lavet 54 svømmeopslag på
FB, hvor medlemmer tog initiativ til svømning ved Vedsted sø eller Flovt strand, 14
cykelture blev foreslået og 10 løbeopslag fra Jesper Meins inviterede til løbetræning. På
de 5 måneder, 150 dage, giver det et gennemsnit på et opslag hver anden dag. Det er så
vigtigt for klubbens formål og klubbens liv.

Den 26. september havde vi planlagt at afholde jubilæumsfesten for vores 20. årsdag,
men den 20. september var bestyrelsen nødt til at aflyse jubilæumsfesten pga covid 19
lukkede landet ned igen. Vi måtte hele efteråret lave begrænsning på antallet af
svømmere i vandet i hallen, og svømmeklubben lukkede helt for den ekstra træning
tirsdag og torsdag.

Så prøvede vi noget andet og den 30. september var der løbe og svømme event inden
vores søndagstid.
Den 1. oktober startede Ole Kamp nyt svømmehold.
I starten af oktober startede bestillingen af klubtøj ved trimtex, og 3.november var der
deadline på bestilling af klubtøj.
Michael Østergaard arrangerede 25. oktober crossduathlontræning der dog ikke blev til
noget.

I 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 i oktober.

De sidste måneder i 2020 fastholdt vi lørdagssvømningen, men styrede hen mod en
endnu hårdere nedlukning i midten af december. Der blev ikke arrangeret julemarathon i
år.

Sådan som medlemstallet er lige nu, med et kontingent på 800 kr, kan vi ikke samle nok
penge for at betale klublokaler og klubkontingenter. Det vil sige at vi heller ikke kan betale
for deciderede triathlontrænere og bassinvagter, men må stole på at frivillige kræfter byder
sig til.

Løsningen er et medlemstal på ca. 60, som kan komme ved at vi alle hjælper til med at
gøre triathleter interesseret i at være med hos os. Ved positiv omtale. Ved reklame på
vores facebook og instagram, og ved at man deler disse opslag. Ved at man tager venner
og bekendte med til træninger, og lade dem prøve vores fællesskab. Det kan også være
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ved at sætte kontingentet op, eller andre metoder. Coronaen kan godt få noget af skylden,
men vi skal nok ikke tro at alt løser sig når den er væk.

Klubben har gennem de sidste 20 år oplevet flere op og nedture i medlemstallet. Nogen
har en lang historie i klubben og andre er lige kommet til. Det er den træning og de sociale
tiltag vi laver lige nu der tæller. For hvis det enkelte medlem har en god oplevelse ved
dem, giver det lyst til at komme igen og lave endnu mere sammen. Derfor er opslag der
laves efterfølgende også meget vigtige, da de fortæller en god historie, inspirerer og giver
lyst til at være med næste gang.

Jeg vil gerne til slut takke for opbakningen i 2020, 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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