Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri
D. 15.02.2015
Generalforsamlingen blev afholdt på klubbens facebook gruppe, som kun er for
medlemmer.
Deltagere var:
Søren Slott Wamsler
Nadja Joy
Jakob Frimand Raft
Frank Klok
Anette Ingemansen
Jan Rosendahl Larsen
Janne Gjesing
Marc Kuhnau Stjerne Hansen
Kim Bonde
Søren Egeskov
Berit Gunnarsen
Gitte Olling Nygaard
Peter Christensen Serup
Niels Kristian Møller
Lasse Aaslev Jensen
Charlotte Wellendorph Letholm
Dagsorden var:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens årsberetning
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Budgettet for det kommende år fremlægges til orientering
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelse
Valg af revisor samt revisorsuppleant
Nedsættelse af eventuelle udvalg
Eventuelt

Ad 1:
Berit Gunnarsen blev valgt til dirigent.
Ad 2: Bestyrelsens årsberetning
Medlemmer:
SKS-Tri har fortsat små 50 medlemmer. Der har været en lille udskiftning i
løbet af året, men det samlede tal er stabilt.
SKS-Tri's ungdomsafdeling er skrumpet ind til to medlemmer, da resten af de
unge er fortsat i videre uddannelser og har fået andre interesser. Aktiviteterne
i forbindelse med ungdomsafdelingen er derfor lagt på hylden for en tid.
Vi indførte i 2014 to forskellige medlemsformer: Basis og Plus. Basismedlemskab er for de medlemmer, der gennemfører det meste af deres

træning selv. Efter en del diskussion om hvad Plus-medlemskab skulle gå ud
på, er tiltaget TriNet opstået som en gruppe, der lægger sine træningsplaner i
et fælles forum. Dette forum er åbent for alle interesserede. Da det imidlertid
ikke rent økonomisk betyder den store forskel om man er med i TriNet eller ej,
foreslås det at klubben i det ny år ophæver opdelingen i Basis og Plus.
Træning og aktiviteter:
SKS-Tri fik i forsommeren opstillet svømmebøjer ved Kobæk Strand og Ceres
Stranden. To bøjer hvert sted med 250 meters mellemrum. Dette for at
fremme svømmetræningen i åbent vand i sommerhalvåret. Der har været fast
svømmetræning to gange om ugen i samarbejde med Slagelse Triatlonklub.
Enkelte af de mest seje vandhunde svømmer sågar stadig ind imellem.
Bøjerne er taget ind for vinteren og vi håber på at sætte flere op i det ny år, så
der i første omgang i Kobæk kommer en 1000 m bane.
Egne stævner:
SKS-Tri var i 2014 vært for Danmarks Mesterskabet for Hold i samarbejde med
DTriF. Som optakt til mesterskabet afholdtes Skælskør Motions Triatlon. 300
triatleter deltog på en smuk septemberdag ved Noret i Skælskør. 15 af
klubbens medlemmer og flere pårørende var med til at løfte opgaven med
både at stille stævnepladsen op, afholde stævnet og rydde op efterfølgende. Et
enkelt herrehold gennemførte også distancen med en flot tid. Sammenlagt en
stor indsats, som vi roligt kan være stolte af.
Klubben har fået stævnet igen i 2015 og datoen er sat til d. 06.09.15. En del
medlemmer har allerede lagt billet ind på at være ansvarlige for dele af
opgaverne.
SKS-Tri afholdt herudover fem Cannonball stævner hen over året: tre i Kobæk
og to i Halskov. Samme stævner i revideret form med en enkelt ny-ankommen
(eller gen-ankommen) - Tystrup Bavelse Natur Triatlon - bliver afholdt i 2015.
En gammel model afprøves i 2015 i nyt format ved stævnet Vestsjællands
Triatlon Festival som afholdes i juli, hvor man ud over at deltage i triatlon på
flere distancer også kan stille op i hver enkelt disciplin særskilt. Vi regner med,
at dette stævne kan blive et hit.
Deltagelse i andre stævner:
Mange af klubbens medlemmer har deltaget i en række andre stævner. Her
nævnes nogle stykker:
Fyr til Fyr løb på Bornholm, Verdensmesterskabet i Halvmarathon i København,
Powerman i København, DM Sprint i Kalundborg, DM i IM-distancen på Fyn, DM
i halv IM-distancen i Ålborg, IM i København og mange flere. SKS-Tri har
således været godt repræsenteret ved mange begivenheder.
Klubben har desuden fået uddannet to dommere, som har medvirket til
afvikling af en række tri-stævner hen over året. Et arbejde de har fået meget
ros for.
Årsberetningen blev godkendt.
Ad 3: Regnskabet for 2014
Regnskabet er revideret af Erik Kolvig-Raun fra Korsør Vulkanisering på
Skovvej.
Indtægter

Indestående på kontoen

879,05

Age group kontingent (Basis og Plus)

11.800,00

Skole Tri

25.000,00

Renteindtægter
Ikke indløbet indtægt for hjælp ved stævne
I alt indtægter

8,57
1.600,00
39.287,62

Udgifter
Medlemskontingent DTriF
Medlemskontingent DGI

8.000,00
859,00

Hosting og Dankort aftale

1.430,00

Udgifter ifm Skole Tri

5.000,10

Dommerudd. og stævnedeltagelse

1.333,89

Forplejning

897,35

Bankgebyrer

254,50

Ikke trukket udgift til administration

1.600,00

I alt udgifter

19.374,84

Rest på kontoen

19.912,78

Kasserens kommentarer til regnskabet
Indtægter:
Halvdelen af medlemmerne havde betalt 400 kr og halvdelen 200 kr i 2014.
Pengene til Skole Tri var en aftale med Slagelse Kommune om at gennemføre
triatlontræning på kommunens skoler. Aftalen kom i hus i efteråret.
Kim og Berit hjalp til ved KAM's arrangement under det store Velux
arrangement i september. De tjente 1.600 kr, som først kom ind på kontoen
lige efter nytår. Indtægten hører dog til i 2014.
Udgifter:
Prisen for medlemskab af DTriF i 2014 var 200 kr pr person. Der skulle ikke
betales seperat klubmedlemskab.
Medlemskab i DGI koster et fast beløb på 600 kr for en klub og herudover 7 kr
pr medlem.
SKS-Tri indgik i 2014 aftale med Nets om online betaling. Prisen hos dem er
1.000 kr for et år. Klubmodul arbejder på et tilbud om gratis onlinebetaling
gennem dem, hvilket vi skifter til, hvis det bliver muligt.
Udgifterne til Skole Tri dækker over projektudvikling, mødeaktiviteter,
kommunikation med skoler samt udvikling af undervisningsmaterialer.
Som nævnt ovenfor har to medlemmer været på dommeruddannelse og
klubben financierede klubbens herreholds deltagelse ved DM for Hold.
Rotunda IVS har i 2014 udført administrativt arbejde og haft udgifter til kontor
og transport for SKS-Tri. Pengene kunne dog ikke trækkes før indtægten fra

KAM kom ind på kontoen, men udgiften hører til i 2014.
Der var ingen yderligere kommentarer til regnskabet.
Ad 4: Budget for 2015
Kasserens kommentarer:
Bestyrelsen havde vedtaget, at klubben vender tilbage til een pris og een type
medlemsskab. Da prisen ud over licenserne skal kunne dække klubbens
minimale administration og have plads til noget videreuddannelse og
stævnedeltagelse, sættes prisen til 300 kr pr person.
Sidste år var bestyrelsen forsigtige i forudsigelsen af medlemstallet, da der er
ikke mindre end 3 tri-klubber her i vores "beskedne" kommune. Dette viste sig
ikke at holde stik. Set i lyset af klubbens mange aktiviteter i 2015 forudser
bestyrelsen en mulig stigning i medlemstallet. Bestyrelsen vedtog dog at regne
med det nuværende medlemstal i budgetberegningerne.

Indtægter
Medlemskontingent (50 x 300 kr)

15000

Udgifter
Licenser DTriF og DGI

10950

Administration og forplejning

2000

Øvrige aktiviteter

2000

I alt

14950

Kommentarer til budgettet: Kim Bonde mente det var ærgerligt at prisen var
gået op fra 200 kr til 300 kr. Berit Gunnarsen påpegede, at prisen var gået op
for halvdelen af medlemmerne (Basis) og ned for den anden halvdel (Plus).
Der var derfor enighed om, at det var overkommeligt.
Ad 5: Indkomne forslag
a) En liste over årets stævner og aktiviteter var vedlagt oplægget.
Der var ingen kommentarer til denne liste.
b) En liste over åbent vand arrangementer og brick-træning var vedlagt.
De fleste af de tilstedeværende regnede med at deltage i flere af disse
arrangementer.
Ad 6: Valg til bestyrelsen
Alle i bestyrelsen havde ønske om at blive siddende det kommende år.
Den nuværende bestyrelse blev genvalgt.
Ad 7: Valg af revisor
Erik Kolvig-Raun havde tilbudt sig som klubbens revisor for 2015.

Ad 8: Nedsættelse af evt. udvalg
Frank Klok blev foreslået som ansvarlig for klubtøjsudvalget.
Han indvilligede i at tage denne post i samarbejde med bestyrelsen.
Ad 9: Evt
Der var ingen punkter til eventuelt.

