
Generalforsamling Islev Triathlon Klub 18. marts 2017

1. Valg af dirigent
 Jan Sunesen valgt

2. Formandens beretning
 Lang periode med lukket Islevbad, hvilket formanden kommenterede på gik negativt ud

over det sociale, da svømmehallen ofte var et sted hvor der blev snakket en del før og efter
træning

 Løbsdeltagelsen for medlemmerne har været mindre end tidligere år. Til gengæld har flere
været ud for at prøve andre discipliner

 Medlemsantallet forblev uændret på 90-95 medlemmer, nogle få melder sig ud, men vi får
nogenlunde tilsvarende i nye medlemmer

 Kenneth valgte at trække sig som formand hvilket gjorde at Kim kom tilbage i rollen
 Trine tiltrådte bestyrelsen og har gjort meget for kasserer rollen og der er 100% styr på alt

3. Udvalgenes beretning
Aktivitetsudvalget (Maria T., Rene & Gitte B.)
 2016 var et år præget af mange faktorer hos aktivitetsudvalget (skole, børn, arbejde), dette

vil de prøve at ændre på i 2017
 De traditionelle arrangementer f.eks. Bromølle & Nytårsløb blev afhold, men der var ikke så

mange nye tiltag
 Nogle arrangementer i 2016 blev aflyst grundet dårlig tilslutning f.eks. Skovly weekend
 Der blev fundet nye lokaler til at afholde arrangementer i, hvor vi ikke skal betale leje eller

være ude på et bestemt tidspunkt
 Søren var med i 2016 men valgte at trække sig i slutningen af året grundet personlige

årsager
 Udvalget vil i 2017 prøve at indføre nye tiltag samt genindføre gamle events bl.a. cafeaften

om tirsdagen efter spinning
 Er der nogen som gerne vil være med i aktivitetsudvalget, må de meget gerne melde det

ind

Trænerudvalget
 Der kom nye trænere til i 2016. Viktor på svømning og Michael Lysgaard til spinning. En

opfordring fra trænerudvalget vil være at benytte begge træningsmuligheder
 Husk at bruge Klubmodul til både til- og afmelding så der til især svømning kan være fyldte

hold. Afmelding skal ske hurtigst muligt

Stævneudvalget
 Færre stævner i 2016 end tidligere, da Islev Badet var lukket, så triathlon måtte aflyses
 Duathlon var udsolgt og blev vel afviklet med ros bagefter fra deltagerne
 Problemer med at få solgt billetter til trailløbet i 2016. Vi må erkende der er stor

konkurrence på løb. Der er god feedback fra deltagerne, men stævneudvalget vil gerne
have input til hvad der kan gøres for at tiltrække flere deltagere



 Rene foreslår en mere målrettet segmentering af trailløbet for at sælge mere. Er det børn
& unge skal der rettes henvendelse til f.eks. skoler og ungdomsklubber i området

 Det er svært at få hjælpere nok til stævnerne, så udvalget spørger hvad der kan motivere
flere til at deltage som hjælpere (det er de samme som stiller op), samt om 3 stævner om
året er for meget? Feedback er der må ikke være flere stævner end nu

4. Det økonomiansvarlige bestyrelsesmedlem forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
 Der er et overskud på lige knap 43.000kr i 2016. Det er et bedre resultat end budgetteret

bl.a. På baggrund af salg af klubtøj vi har på lager
 Klubben fører ca. 90.000kr med ind i 2017
 Regnskabet godkendes

5. Indkomne forslag
 Gitte B. har et forslag om støtte til betaling af klubtøj (1 stk. klubtøj med 50% rabat). Debat

om forskellige måder at give rabat, da det vil være svært at kontrollere udgiften med det
fremsatte forslag. Der er enighed om at Bestyrelsen fortsætter snakken, men hvor der er
bedre mulighed for at kontrollere økonomien. Gitte trækker forslaget

 Gitte B. fremlagde et forslag om at gå tilbage til det gamle system med 1 stævne om året,
der er Klubmesterskab frem for det point system der er brugt i 2016. Debat om forskellige
måder at gøre det på fremadrettet, men der er enighed om at det skal ændres da
medlemmerne ikke synes systemet i 2016 fungerede. Forslaget er vedtaget med start i
2018 (2017 køres efter samme princip som 2016)

6. Det økonomiansvarlige bestyrelsesmedlem forelægger bestyrelsens budgetforslag: Herunder
fremtidige kontingenter til godkendelse

 Klubtøj budgettet er højt fordi der er indkøbt til lager, forhåbentlig sælges der en del af
tøjet

 Aktivitetsbudgettet er højt, grundet arrangementer i forbindelse med jubilæumsåret
 Katja kommenterede på økonomien i forhold til FitnessDK/spinning, hvor stor en post det

er. Bestyrelsen fortæller at der er set på alternativer, men ingen er fundet, så skal spinning
beholdes vil vi være nødt til at betale (og fortæller samtidig at lokalelejen er faldet i forhold
til tidligere år)

 I forbindelse med ovenstående fra Katja, foreslog Rene at der tages kontakt til Rødovre
Kommune for at høre om mulighed for finansiel støtte eller lokaler der stilles til rådighed.
Bestyrelsen erkender at der pt ikke er overskud til at gå i den dialog med kommunen, da
det vil kræve tid og løbende dialog

 Budgettet godkendes

7. Valg til bestyrelse
Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleant for en periode af 1 år
Valg af 1 revisor, samt en revisor suppleant for en periode af 1 år

 Bestyrelsesmedlemmer: Trine, Gitte & Michael er på valg. Alle 3 ønsker genvalg –
vælges uden modkandidater

 Suppleant: Kristian er på valg. Han ønsker genvalg – vælges uden modkandidater



 Revisor: Jørgen er på valg, ønsker ikke genvalg. Michael Lysgaard vælges som ny
revisor – uden modkandidater

 Revisor suppleant: Lennart er på valg. Han ønsker genvalg – vælges uden
modkandidater

8. Kåring af Klubmester
 Gitte Bjørlig Klubmester i 2016 hos kvinderne (baseret på 1 kvalificerende løb)
 Henrik Larsen Klubmester 2016 hos mændene (baseret på 4 kvalificerende løb hvor

Henrik deltog i 3 af dem)

9. Eventuelt
a. Svømmespecialisten har nye ejere, hvor vi ikke har mulighed for at opnå de samme rabatter
som tidligere. Maria prøver at tage kontakt og høre hvad der er af muligheder
b. Gitte vil gerne foreslå at der i efteråret køres TRX træning – Bestyrelsen ser på om det er
muligt
c. Jan spørger om det er Bestyrelsen som vælger svømmetræningens indhold. Han vil gerne
foreslå at der bliver indlagt noget interval træning fra tid til anden. Bliver vendt på det
kommende bestyrelsesmøde & trænerudvalgsmøde


