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Dagsorden 

1. Valg	af	dirigent	
Henrik	Eskildsen	blev	enstemmigt	valgt.	
 

2. Valg	af	referent 
Carsten	Selmann	blev	valgt. 

	
3. Formandens	beretning	

Carsten	gennemgik	året	i	overskrifter	og	hovedtræk	
	

 Forårsduatlon	22.	april	2019	I	Kongelunden	
 Træningslejr	på	Bornholm	i	Pinsen	
 Klubmesterskab	v/4:18:4	i	Strandparken	
 Ironman	København	
 Pokalfest	
 Julebanko	
 Nytårsløb	
 Opsummering	af	klubbens	store	træningsudbud	herunder	løb	m/AAC	og	spinning	

m/ATK	
 

4. Aktivitetsregnskab	
Carsten	Selmann	fremlagde	regnskab	for	2019	der	viste	et	overskud	på	kr.	5.012.00.		
Året	har	desværre	været	præget	af	faldende	medlemstal	og	deraf	faldende	kontingent‐
indbetalinger,	men	vi	har	opretholdt	et	varieret	træningsudbud	med	højt	kvalificeret	
trænere.	
 

5. Indkommende	forslag		
Ingen	indkomne	forslag	

 
6. Valg	til	bestyrelse 

a. Formand (Tommas Jensen) ikke på valg  
b. Kasserer - Carsten Selmann genvalgt 
c. Bestyrelsesmedlem - Sanne Nissen Møller genvalgt 
d. Bestyrelsesmedlem - Lars Kudsk genvalgt 
e. Bestyrelsesmedlem - Hanne Staanum genvalgt 
f. Bestyrelsesmedlem - Stine Andersen 
g. Bestyrelsesmedlem - Karola Hansen 
h. Suppleant - Allan B. Christensen 

7. i. Suppleant - Tom Bojsen 
 
Nedsætte	udvalg	
Der	blev	ikke	etableret	et	festudvalget	for	2020	pga.	COVID‐19	
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8. Eventuelt	–	Alt	kan	diskuteres	men	intet	besluttes	

 
a) Tom	stiller	op	som	klubmester	for	2020……… 

 
b) Klubmodul	og	det	nuværende	setup	var	til	debat.	

Der arbejdes på en løsning hvor medlemmer fremadrettet ikke skal gen-indmelde sig 
til hver sæson. 

 
c) Nye	medlemmer 

Klubben har over de seneste år oplevet en medlemstilbagegang som generelt har ramt 
hele tri-sporten. Trods nedgangen fastholder vi et godt og varieret udbud af 
træningsaktiviteter. 
Kim: spurgte ind til om vi vil være flere medlemmer -> Der er plads på holdene. 
DGI har en liste med ”gode klubber” som er gode til at tage i mod nye medlemmer og 
Tommas har dialog med forbundet. 
 
Henrik Spejder: Bruger selv kun svømning, men kunne bestyrelsen være interesseret i 
f.eks. 10 medlemmer – måske flere medlemskabstyper. 
 
Carsten: Gratis træning resten af året for nye potentielle kandidater 
 
Charlotte: Gamle medlemmer -> De unge skifter eller fravælger pga. træningsniveau 
 
Kurser under DGI (snuse kurser) – lære at svømme åbent vand 
 
Reklamere mere for KVIK TRI TEAM på medier 
 
Jens: Vigtigt at tale med de nye medlemmer. Velkomst af nye medlemmer – tager det 
positivt og glade for det sociale 
 

d) Event	2021	
Kim vil forsætte med at arrangere events i 2021 (½ marathon, Hvem kan løbe fra 
Søren Andersen mfl.) 
 

e) Pokalfest	2020 
Pokalfesten er aflyst, men vi skal finde en mulighed for event for at kåre medlemmer. 

 
f) Åbent	vand	svømning 

Henrik: Flere deltagere til åbent vand – hvordan får vi flere deltagere træning ? 
Kim: Aftal med klubmedlemmer niveau og speed  
Karola: Finde nogen at svømme sammen med 
CSEL: udendørssvøm, mange dropper træningen 
Nis: Bruger tekniktræningen fra indendørs 
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Charlotte: Red din makker for at ryste sammen 
Henrik Spejder: Spurgte ind til hvem der kunne være interesseret for ”red din makker” 
Allan: Inspiration fra Havstafet og lave nogle event (svømme om kap, løb i sand) 
Henrik: Open Water træning m/martin empacher for at lave noget nyt. 
Jens: Glad for open water event (arrangeret af Henrik Spejder) 
Kim: Skriv sammen og få svømme aftaler 
Lars: God idé med træner i kajak på vandet 
Charlotte: Skab dialogen på FB gruppen for at sammensætte træningspartnere 
 

 
g) Trænere 

Lars / Tommas / Allan: Go’ træning m/Martin – flere niveauer 
 

h) Spinning	2020/2021 
Begrænset i den kommende sæson til 10 cykler pga. COVID-19 

 
i) Yoga	træning 

Vi forsøger at lave yoga events 
 

Der var ikke flere punkter til eventuelt og Henrik Eskildsen kunne derfor runde 
generalforsamlingen af. 


