Referat af generalforsamlingen i STK 90 den 27. januar 2014
Generalforsamlingen afholdtes i et af Humlehøjhallens mødelokaler i Sønderborg. Formanden
Frank Hansen bød velkommen og foreslog Peter Eberle som dirigent

1. Valg af dirigent.
På formandens forslag valgtes Peter Eberle til dirigent for generalforsamlingen. Denne
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Der var 25
stemmeberettigede medlemmer til stede.
2. Formandens beretning.
2013
Sæsonen 2013 har været en blandet sæson. Vi startede rigtig fint ud de første 3 måneder hvor vi var
så heldige at have Michael Strøm til at hjælpe os med svømmetræningen. Dette gav tydeligt et boost
for mange med denne nye inspiration i træningen. Men desværre var det fortsat sådan at de fleste
lavede al den øvrige træning for sig selv eller i små grupper. Da Michael stoppede til Påske havde
vi et stort hul i vores træning. Da vi ikke kunne finde nogen svømmetræner. Det blev maj måned og
for første gang i mange år skulle der ikke arrangeres stævne. Det var selvfølgelig lidt trist, men
omvendt var det også dejligt at slippe for alt det arbejde.
Den største ændring i nyere tid skete dog da vi aflivede STK cuppen, da sidste afdeling var kørt.
Der var blevet for ringe opbakning til denne og derfor prøvede vi at ligge op til en anden måde at
træne fælles på.
Efter sommerferien fik vi fundet 4 personer der gerne ville varetage svømmetræningen for vores
nyeste medlemmer. Vi fik lavet en plan for nogle fællestræninger og de 3 første har været afholdt
med større succes end nogensinde før. Der er også lavet aftale om noget specialtræning for de mere
øvede svømmere. Og endelig har klubben lavet en aftale med Jens Isbak hvor der er mulighed for at
få lavet personlige træningsprogrammer.
Så jeg syntes faktisk at vi er bedre kørende end nogensinde før på træningsfællesskabet mm.
I November skulle vi have afholdt vores MTB stævne, men desværre viste det sig at være vanskeligt
med de fornødne tilladelser og derfor valgte vi at aflyse stævnet. Så dette stævne er nok også afgået
ved døden – men det var da sjovt så længe det varede.
Klubtøj/sponsorer
Som flere af jer nok har fået med har vi arbejdet lidt på noget klubtøj. Det har dog vist sig
vanskeligt (umuligt) at finde noget konkurrencetøj som alle kunne enes om at køre i. Derfor har vi
begrænset os til at få lavet en paradedragt. Vi har fået lavet en sponsor aftale med Intersport, Fri
BikeShop, Daniit, Stark samt Sydbank.

I løbet af februar vil der blive mulighed for at prøve størrelser samt at afgive bestilling.
Facebook
For at lette arbejdet for de som står for at arrangere fællestræninger og lignende vil vi fremover
benytte vores facebook gruppe STK90 til at annoncere disse ”begivenheder” Jeg vil derfor endnu
engang opfordre de som endnu ikke er med i gruppen om at få sig tilmeldt. Vi vil ikke længere
servicere tilmelding til begivenheder andre steder end facebook.
Der vil dog komme en samlet oversigt over aktiviteter på hjemmesiden, men selve tilmeldingen
bliver altså på facebook.

Herefter blev ordet givet frit til de fremmødte. Der blev fra medlemmernes side udtrykt tilfredshed
med nye tilbud og specielle tilbud til ”aktiv gruppen” en gang månedligt. Svømmetræningen
fungerer rigtig godt med de 4 trænere som på skift har påtaget sig opgaven at sammensætte
svømmeprogrammer og at undervise.
Formandens beretning blev taget til efterretning.

3. Kassererens beretning og fremlæggelse af godkendt regnskab samt budget for det

kommende år – herunder fastlæggelse af kontingent
Kasserer Poul Hansen gennemgik årsrapporten for 2013. Regnskabet er revideret og godkendt af
revisor. Årets resultat udviste et overskud på 19.513 kr.
Den nye egenkapital er på 84.201 kr.
Regnskabet blev uden afstemning godkendt.
Budgettet for 2014 blev fremlagt. Der kalkuleres med et underskud på 10000 kr.

Herefter blev ordet givet til de fremmødte.
Der blev stillet spørgsmål til antallet af sponsorer og til sponsorindtægter.
Bo Freudendahl spurgte om rimeligheden i den øgede egenkapital.
Indkøb af nyt klubtøj vil for kommende regnskabsår mindske egenkapital

Jens nævnte at der eventuelt skulle være mulighed for to kontingentsatser da flere af klubbens
medlemmer ikke deltager i andet end svømmetræning. - Hertil blev der svaret at det fastsatte

kontingent i forvejen er meget lavt i forhold til hvis man kun deltager i svømning og samtidig vil
det være vanskeligt at administrere flere kontingentsatser.
Spørgsmål om del af kontingent til DTRIF vil bestyrelsen senere redegøre for.

4. Udvalgenes beretning

Træningsudvalget:
Lars Nicolaisen:
Svømmetræningen har i begyndelsen af året været varetaget af Michael Strøm og Bo
Freudendahl. Svømmehallen ved Humlehøjhallen blev efter påske lukket for renovering.
Herefter blev der købt ekstra svømmetid i svømmehallen ved idrætshøjskolen. I løbet af
sommeren var der mulighed for mere eller mindre organiserede åben hav svømning.

Aktivitetsudvalget:
Søren Pomykala redegjorde for afholdte aktiviteter i klubben i årets løb.
Der har været arrangeret mountainbikeløb, løb på stadion, spinning og weekendtræning
med blandt andet Bo Ballegård.
Flere medlemmer har efter opfordring været til DM for hold i Ringe. Der har været
klubmedlemmer til stævner i blandt andet Glyksborg, Jels, Ålborg, Århus, Kolding og i
København (se omtale heraf på klubbens hjemmeside).
Hjemmeside-/PR-udvalg
Peder Lund Nielsen omtalte kontakten til pressen og omtale i forbindelse med
klubmedlemmers deltagelse i stævner.
Cai Risskov (webmaster) har forestået den praktiske del med vedligeholdelse af
hjemmesiden og han sørger altid for at siden er opdateret.
Der opfordres til at medlemmerne er med i den lukkede Facebookgruppe for klubben,
hvor informationer hurtigt kan meldes ud og hvor der er mulighed for dialog.

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

6. Valg

Til bestyrelsen Frank Hansen – villig til genvalg. Peder Lund Nielsen – villig til genvalg. Revisor
Maibritt Loebenstein. Suppleant Grete Rath Jepsen
Der var genvalg.

Bestyrelsen består herefter af: Formand: Frank Hansen, Kasserer: Poul Hansen, Træningsudvalg:
Lars Nicolaisen, Aktivitetsudvalg: Søren Pomykala, Hjemmeside-/PR-udvalg: Peder Lund Nielsen,
Suppleant: Katrine Brock
7. Eventuelt

–herunder kåring af årets triatlet.
Katrine Brock blev kåret som årets triatlet. Hun har blandt meget andet deltaget i ironmanstævnet
Copenhagen Challenge og virker altid positiv og med det gode humør er hun en god repræsentant
for klubben.
Under eventuelt var der uddeling af gavekort til de medlemmer der har bidraget med referater til
hjemmesiden med oplevelser fra deltagelse i stævner og konkurrencer. - Der honoreres ikke med
gavekort for referater i 2014.
Referent Peder Lund Nielsen

