
 
 
 
Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling. 
Dagsorden, Bestyrelsens skriftlige beretning 2018, Regnskab 2018 og Budget 2019 var 
udsendt på klubbens nye hjemmeside. 
 
38 medlemmer mødte op på generalforsamlingen. 
 
Ad 1 
Benny A blev valgt til dirigent. Stemmetællere ville blive udpeget såfremt der opstod behov 
herfor. 
 
Ad 2 
Torben fremlagde powerpoint med kommentarer og uddybning af bestyrelsens beretning for 
2019. Se venligst den vedhæftede skriftlige beretning. Her dog enkelte ting bestyrelsen 
gerne vil trække frem: 
 
Mallorca tur med book selv eller Bravo Tours havde stor tilslutning, men afstanden 
mellem Alcudia og Can Picafort var for stor, så det fungerede ikke helt. Det lærte vi af og i 
2019 ligger de to hoteller under 5 minutter i gå afstand fra hinanden. 
 
Vintercup afslutningen var igen en succes- 
 
Stålmanden stillede klubben med hele 18 frivillige, og det økonomiske udbytte var 
tilfredsstillende. 
 
Klubben har 115 medlemmer, heraf 25% kvinder. Fremgang i forhold til sidste år. 
Der er flest mænd i alderen 40-69 år mens gruppen over 70 år udgør 27%. 
På Spindesiden er 70% i alderen 40-69 år. 
 
Poul C, Birger og Søren Rasmussen rundede 70 år. 
 
Formanden fremhævede at cykling udendørs er lig med træning og er det centrale i vores 
aktiviteter. Træning udendørs finder sted hele året. Dog for de fleste på MTB i skoven om 
vinteren. 
 
Men spinning er blevet vældig populært og der er pres på de populære tider, så der bliver 
booket på ventelisterne. 
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På flere af holdene er man begyndt på watt-træning og 32 har gennemført FTP-test. Det 
indikerer, at der kunne være basis for tilsvarende udendørs. 
 
Nøgleboksen fungerer og derfor er åbningsvagten nedlagt, men Søren sørger stadig for 
fremmødelister og –statistik. Udfyldning af liste foretages af en af de første fremmødte. 
 
Indlednings- og afslutningsløb er blevet til almindelige aktivitetsdage hvor der 
efterfølgende er fælles spisning og socialt samvær. 
Gløggaftenen står Søren for og her er også stor tilslutning. 
Nytårskuren/-turen tiltrak også mange. 
 
Bestyrelsen besluttede at genoptage en gammel tradition med foredragsaftener. Første 
aften var i december og yderligere 2 foredrag er afviklet i 2019. Med stort fremmøde hver 
gang. 
 
Derudover er der hver onsdag klubaften i vinterhalvåret fra kl. 19 med kaffe og kage (på 
skift). Nogle laver lidt spinning inden. Alle er velkomne og der kræves ikke tilmelding. 
 
Hjemmesiden hos Klubmodul.dk er kommet op at køre. Nogle ting kunne være bedre, 
men alt nyt kræver tilpasning og tilvænning. 
 
Nyt klubtøj og første sending er modtaget lige inden generalforsamlingen. 
Der er blevet givet stort klubtilskud til første sæt, og de som ikke fik bestilt i første 
ombæring, vil få samme tilskud, når webshoppen bliver åbnet i de kommende 2 uger. Så 
skulle alle kunne nå at få det nye tøj medio april. 
 
Takket været gentegnede sponsorater fra Vega Cykler, Smeden i Kregme og Snowman 
Consulting samt nye med Andreasen Entreprenør, Randskovs Haveservice og Megaflex 
kan vi sælge tøjet med fin rabat. 
 
Klubben er blevet meldt ind i DGI, på blandt andet opfordring fra DCU. Bestyrelsen har haft 
en god sparring med DGI og det er et samarbejde der vil forsætte i det kommende år.  
Samarbejdet omfatter desuden uddannelse af holdkaptajner og trænere mm., 1-2 dages 
kurser som klubben. 
 
Formanden takkede alle de frivillige, der er med til at afvikle de mange arbejdsopgaver, 
som klubben påtager sig. Og tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. 
En særlig tak gik til Karin Funt, som uden vederlæg, holder klublokalerne rene. Karin fik 
overrakt en flaske vin. 
 
Morten fremlagde beretning for Tri-afdelingen: 
 
År to i Halsnæs Tri har været travlt. 
Vi har fået styr på klub-dragter, design og sponsorer. Vi har lavet sponsoraftaler med 
Halsnæs Bryghus, Frederiksværk Møbler & Tæpper, Tømmerenterprisen og True 
Commerce. 



Lige nu er vi 27 medlemmer, 9 kvinder og 18 herre. 
Træningen er blevet meget mere struktureret, med fælles openwater svømning mandag, 
onsdag og lørdag om sommeren, og i vinterhalvåret har vi stadig 2 baner i svømmehallen til 
rådighed 2 gange om ugen, hvor vi har fået en aftale med en dygtig svømmetræner, som 
kommer og retter på os 8-10 gange i løbet af vinteren. 
 
Halsnæs Tri’s medlemmer har i det forgangne år deltaget i følgende: 
7 i Stålsprinten, 3 i Stålmanden Frederik. Bent og Rikke som var første kvinde oppe af 
vandet. 
Der var 6 medlemmer til klubmesterskabet i Karrebæksminde. Klubmester kvinder blev 
Maise True og for herrerne blev det Teddy Petersen. 
Derudover har medlemmerne kørt og løbet med i 43 andre tri konkurencer og løb. Det er 
blevet til 5 Halve Ironman, 7 Ironmans, 6 Halvmarathons, 4 ultraløb og marathons, plus en 
masse tri og løbe konkurencer på de lidt kortere distancer. I alt deltagelse i over 61 
triathloner løb.og openwater svømmestævner i 2018. 
Cykelløb tæller ikke med, da de bliver kørt i FMC trøjen. 
 
I 2019 bliver hovedstævnerne for Halsnæs Tri, klubmesterskabet i Karrebæksminde og 
Stålmanden. Derudover har mange af de enkelte medlemmer egne mål for 2019. 
 
Ad 3 
Regnskab 2018 fremlagt og godkendt, underskrevet af revisorer og bestyrelse. 
Stig P spurgte, om der kunne blive problemer med kommunen, når vi tog penge for 
kursusholdet som havde anvendt vores lokale. Kassereren beroligede med, at indtægten 
dækkede slid og brug af vores kaffemaskiner mv. 
Per L ville høre om vores engagement i Halsnæs Idrætsråd eller mangel på samme. Vi har 
ikke deltaget aktivt, men Flemming Hein deltager for bordtennisklubben og vi får 
tilbagemelding fra Fl. H hvis der har været noget vigtigt på møderne. 
 
Ad 4 
Ingen indkomne forslag. 
 
Ad 5 
Budget for 2019 blev gennemgået og vedtaget. Uændrede kontingenter for 2020. 
 
Ad 6a 
Kasserer Flemming Christiansen og Morten Chr. Hansen, som er valgt af Tri-afdelingen 
blev genvalgt til bestyrelsen. 
 
Ad 6b 
Ole Jensen blev genvalgt som suppleant. 
 
Ad 7a 
Benny Andersen og Karin Funt blev genvalgt som revisorer. 
 
Ad 7b 



Bjarne Petersen blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 
 
Ad 8 
Torben Snowman fremlagde bestyrelsens oplæg til sæson 2019: 
 
Oplæg til ændrede holdopdelinger, som har været beskrevet på hjemmesiden, har ikke fået 
tilslutning, så sæsonen køres med uændret holdinddeling. 
 
Der skal være flere spinninginstruktører, 3-4 stykker, og det er så småt ved at falde på 
plads. 
 
Holdkaptajner, 2 på hvert hold, gerne med 1 dags uddannelse hos DGI 
DGI uddannede trænere, klubben betaler kursus, hvis der er interesse fra nogle af vore 
medlemmer. 
 
Listen med årets cykelaktiviteter blev løbet igennem. Der manglede Team Bodenhoff turen. 
Per L meddelte at terminen var lige på trapperne. Der bliver færre arrangementer med 
tilskud, men Mallorca, Klubweekend, Sjælland på Tværs/Rundt og Arresø Rundt er 
omfattet. Tilskud meldes ud efter næste bestyrelsesmøde. 
 
Ad 9 
Benny Andersen havde fra Flemming Hein fået oplyst, at et mangeårigt medlem, Poul Erik 
Bengtsson, var afgået ved døden. Æret være hans minde. 
 
Tirsdagsholdet og frokostafslutning den sidste tirsdag i måneden ved Benny P fik hædrende 
omtale. 
 
Watt-træning udendørs blev debatteret og det blev præciseret at det skulle/kunne 
gennemføres under hensyntagen til ”GO STIL”. Det er op til holdene om man vil indføre 
intervaltræning på turene. 
Claus Folke meldte ud, at han ikke deltager i intervaltræningen på hold 1 grundet sygdom, 
så han ville sikre at alle andre som ikke havde lyst til intervaltræning ville få en god tur ud 
og hjem på hold 1. 
 
Vedligehold af Spinningcykler tager Preben sig af, assisteret af Poul C og Lars J. 
 
Sociale aktiviteter er i gode hænder hos Festudvalget, bestående af Vivi Visby, Rie Byskov 
og Fuzzy. 
 
Web-udvalget mangler tilgang, meget gerne fra Tri-afdelingen, men varetages p.t. af Per L, 
Preben N, John P og Torben S. 
 
Preben N tager sig af Materielindkøb/afhentning hos Vega. 
Benny P sørger for billig kaffe 
Steen Thøger sørger for diverse rengøringsartikler og lign. 



Rie sørger for indkøb af øl og vand. 
Karin tager sig af rengøring, men 1 mere til aflastning er ønskeligt. 
Poul C og Lars J er supervisorer ved klublokaleprojekter 
Vintercuppens styrer Flemming C og Fl. Hein yder konsulentbistand. 
Stålmanden ligger i hænderne på Torben S og Flemming C. 
 
Og ikke mindst er der rigtig mange klubmedlemmer som melder sig frivilligt når opgaverne 
skal løses. 
 
Bestyrelsen mente, at tiden var løbet fra ”flest punkteringer” og ”Årets Fumle”. Ingen 
protesterede, så der blev ikke kåret nogen eller uddelt priser. 
 
”Årets fremmøde” blev hædret. Freddy L modtog prisen, en fl. rødvin, for 39 gange, tæt fulgt 
af Stig P med 38 og Poul C med 37 ”træningsdage”, af årets lør-, søn- og helligdage. 
 
Klubbens Endomondo konkurrence ”Flest kørte Km 2018” afviklede Preben N: 
 
Per Thybring blev vinder med hele 17121 kørte km, men der gives kun præmie ved 
fremmøde. 
Nummer 2 var Leif Olsen med 15060 km, som fik overrakt 3 fl. vin, på 3. pladsen kom 
Benny P med 14750 km og 2 fl. vin og på 4. pladsen kom Poul Visby med 14699 km og 1 fl. 
vin. 
Lodtrækningspræmien, blandt de der havde kørt mere end 4000 km, tilfaldt Jesper Form 
(7338 km), som fik en flaske vin. 
Preben meddelte, at konkurrencen vil blive gentaget for 2019. 
 
Benny A takkede for god ro og orden- 
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