Referat generalforsamling multiatleterne d. 7/2-2017
1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen pegede på Per som dirigent af generalforsamlingen og han blev valgt. Per
gennemgik indkaldelsen til generalforsamlingen og meddelte at dette var sket korrekt
tidsmæssigt og jf. vedtægterne. Bestyrelsen pegede på Hanne som referent og hun blev
valgt.

Per lagde ud med en suspendering af generalforsamlingen og gav ordet til DGI som på
vegne af bestyrelsen fremlagde ideen omkring en organisatorisk ændring af multiatleterne,
hvor man går fra den traditionelle opbygning til triologien hvor arbejdsopgaverne i klubben
uddelegeres til små arbejdsgrupper af tre personer, for at bestyrelsen kan fokusere på
ledelsesopgaverne i klubben. Der skal ligge en forklaring af gruppernes opgaver og en
drejebog til hvordan disse løses således at en evt. udskiftning af medlemmer i en
arbejdsgruppe foregår uden problemer. Medlemmer af arbejdsgrupperne er ikke
tidsbestemte og det skal være muligt for personer i en arbejdsgruppe at gå af, hvis dette
ønskes. En af arbejdsgrupperne var bl.a. pigegruppen som blev besat af Karina, Lene og
Majbritt. Pigegruppen sørger bl.a. for sociale sammenkomster kun for pigerne i klubben.
Bestyrelsen arbejder videre med ideen i 2017.

Efter DGI´s gennemgang af, hvordan foreningen kan se ud ved en evt. overgang til
triologien blev generalforsamlingen genoptaget.

2.

Bestyrelsens beretning
Formanden havde forinden mødet via mail rundsendt bestyrelsens beretning for 2016 til
klubbens medlemmer. Beretningen blev gennemgået på mødet.

Projektet omkring EUT blev gennemgået og det var muligt for de fremmødte at stille
spørgsmål omkring projektet.
Projektet er et ungdomssamarbejde mellem multiatleterne og ETOM, hvor der fokuseres på
triatleter i alderen 14-23 år. Ideen bag projektet stammer fra en forældregruppe der har
kontaktet begge triatlonklubber med et forslag om sådan et samarbejde. Det drejer sig ikke
om at klubberne sammen starter en ny forening, men om at der skabes et fælles

træningsmiljø og stævnemiljø for de unge på tværs af klubberne.
Økonomien omkring projektet bliver lige fordelt mellem klubberne således at begge klubber
biddrager på lige fod. Der er allerede potentielle sponsorer inddraget i projektet dog er der
formaliteter omkring disse der skal på plads inden endelige aftaler kan indgås.
Der er vist interesse for projektet af kompetente trænere, men også her er der ting der skal
helt på plads inden sløret løftes for disse.

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
Regnskabet for 2016 blev omdelt til de fremmødte og gennemgået af kasseren.

4. Fremlæggelse af kontingentsatser til godkendelse
Bestyrelsen forslog at kontingentet fortsætter uændret i 2017 og dette blev vedtaget.

En dialog omkring evt. ekstra betaling for svømning gav ikke grund til nogen nuværende
forslag til ændringer, men bestyrelsen tager det med i sine overvejelser.

5. Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse
Budget omdelt til de fremmødt og gennemgået af kasseren. Budget for 2017 blev vedtaget.

Sponsoransvarlig Kim omdelte en flyer der er udarbejdet i forbindelsen med etableringen af
nye sponsoraftaler. I flyeren kan ses de muligheder virksomheder har for, at indgå en
sponsoraftale og hvad de kan forvente deres penge bruges til i klubben og hvor de
eksponeres.

6. Indkomne forslag
Forslag til ændringer af vedtægterne.
Ændring nummer 1.
Version 7.1
§ 11. Bestyrelsens sammensætning og valg.
Stk. 1 Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær og afdelingsrepræsentanter.

Version 7.2

§ 11. Bestyrelsens sammensætning og valg.
Stk. 1 Bestyrelsen består af formand, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer uden portefølje.

Ændring 1 godkendt
Ændring nummer 2.
Version 7.1
§ 9. Ordinær generalforsamlingen stk. 2 punkt 9 og 10 9. Valg af sekretær (i ulige år)
10.Valg af afdelingsrepræsentanter.

Version 7.2
§ 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer uden portefølje (2 i lige år og 1 i ulige år)
Ændring 2 godkendt
Ændring nummer 3.
Version 7.1
§ 13. Afdelinger og udvalg.
Stk. 4 Hver afdeling skal have en afdelingsrepræsentant, som indgår i foreningens
bestyrelse. Afdelingsrepræsentanten forestår den daglige ledelse i afdelingen under ansvar
overfor bestyrelsen.
Stk. 5 Såfremt der nedsættes et udvalg refererer det til bestyrelsen eller afdelingen,
hvorunder det er nedsat.
Version 7.2
Stk. 4 Hver afdeling skal ledes af et udvalg, der er ansvarlig overfor og refererer til
bestyrelsen.
Stk. 5 Bortfalder.
Ændring 3 godkendt
7. Valg af formand (i lige år)

8. Valg af kasserer (i ulige år)
Frank ønskede genvalg og blev genvalgt.
9. Valg af sekretær (i lige år)
10. Valg af afdelingsrepræsentanter
Claus Humle er genvalgt men som menigt medlem af bestyrelsen, afdelingsrepræsentanter
er afskaffet i flg. de nye vedtægter
11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (hvert år)
Arne og Per ønskede begge genvalg og de blev genvalgt.
12. Valg af en revisor (hvert år)
Brian ønskede genvalg og blev genvalgt.
13. Valg af en revisorsuppleant (hvert år)
Søren Radmer ønskede genvalg og blev genvalgt.

14. Evt.
-

Svømmeskolen


Forældrene til børnene i svømmeskolen skal inddrages.



Svømmeskolen skal markedsføres noget mere.

