
Generalforsamling Islev Triathlon Klub18. marts 2016, Rødovregaard
1. Valg af dirigent

- Daniel Graversen vælges som dirigent2. Formandens beretning, Kenneth Nielsen
- Ca 10% nedgang siden sidste år, få nye medlemmer og få der har meldt sig ud.

Ingen ændring i kontingent, og vi er billige
- Weekend træningslejr i marts 2015, 10 medlemmer var afsted
- 3 stævner blev afholdt – udsolgt til duathlon & triathlon. Crossløbet få tilmeldte ikke

som vi have forventet.
- Tak til alle der har stillet som frivillige til vores stævner i 2015
- God sportsånd til forskellige stævner hvor vi er gode til at være support og heppere
- Ikke stor tilslutning til træning i 2015, især cykeltræning henover sommeren
- Fortsætter samarbejdet med Rødovre Atletik Klub, rabat på RAC Milen og med

efterfølgende cafetur
- Der er større tilslutning til svøm & spinning i vinterhalvåret
- Prøvede yoga & core træning, men begge hold er blevet aflyst igen grundet

manglende tilslutning
- Løbe t-shirt til alle medlemmer i start 2015, hvilket ser ud til at blive brugt.

Vinterkollektion til bestilling i maj og sommerkollektion i slutningen af november
- Klubaftaler med Løberen, 32GI & Svømmespecialisten3. Udvalgenes beretningerAktivitetsudvalget, Gitte Bjørlig
- Arrangementer i 2015: Hyttetur, Løbeforedrag med invitation til et par andre

klubber, Bromølletur, Skt. Hans, Våddragts arrangement, Cafe aftner, Hawaii
aften/klubaften m. livestreaming af Hawaii, Nytårsløbet

- Regner med at gentage de fleste af aktiviteterne fra 2015 i 2016
- Alle er meget velkomne til at komme med forslag til andre aktiviteter
- Søren er trådt med ind i aktivitetsudvalgetTrænerudvalgets beretning, Kim Hansen
- Generelt plads til flere deltagere på alle holdStævneudvalgets beretning, Kim Hansen
- Duathlon & Triathlon stor success
- Crossløbet blev ikke den sædvanlige success, vi overvejer om det er muligheder for

at ændre noget i 2016
- Forventning om overskud på 35.000kr vi endte med at have et overskud på

+45.0004. Den økonomiansvarlige fremlægger regnskabet, Kent Procter
- Et overskud på lige under 14.000kr for 2015, største udgifter var spinning & indkøb

af t-shirt
- Regnskabet for 2015 godkendes uden kommentarer



5. Indkomne forslag
- Forslag til vedtægtsændring §4 Optagelse af medlemmer samt vilkår for

medlemskab
Ikke vedtaget 6 stemmer for, 14 stemmer imod, 4 blank

- Forslag til vedtægtstilføjelse §12 stk 4 Bestyrelse – valg
Enstemmigt vedtaget 24 stemmer for

- Forslag til vedtægtstilføjelse §21 Kommunikation/PR
Vedtaget 19 stemmer for, 2 stemmer imod, 3 blank6. Godkendelse af budgettet

- Intet triathlon i 2016 samt færre medlemmer derfor færre indtægter
- Vi skulle gerne ende med et overskud på lige over 17.000kr efter nuværende

budget
- Budgettet for 2016 godkendes uden kommentarer7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Kim Hansen, Maria Irming & Rikke Alber genvælges alle for en 2 årig periode
- Trine Lamers vælges for en 1 årig periode som erstating for Kenneth Nielsen
- Kristian Sørensen genvælges som suppleant
- Jørgen Valentin genvælges som revisor
- Lennart Olsen genvælges som revisor suppleant8. Eventuelt
- Debat om klubtøj fremadrettet, ingen direkte konklusion men input til bestyrelsen

som de kan tage med i overvejelser

Generalforsamlingen lukkes og der takkes for god ro og orden


