Generalforsamling Kerteminde TRI Klub – 22. marts 2018
Formandsberetning – periode 22. sept. 2017 – 31. december 2017
Selv om det er meget kort periode jeg skal aflægge beretning for, så har
bestyrelsen haft rigtig travlt og der er - selvom der måske er nogen der
har en anden oplevelse – sket en masse.
På første bestyrelsesmøde oprettede vi diverse arbejdsområder og satte
personer på, som skulle være ansvarlige tovholdere for disse.
Tovholderne fremgår af hjemmesiden. Hvis I har spørgsmål til et eller
andet, så kontakt tovholderen på det område, og hvis I er i tvivl hvem der
er rette person, så kontakt formanden eller en fra bestyrelsen – meget
gerne på skrift (mail/SMS), da mundtlige beskeder på en træningstur eller
i en svømmehal nogen gange har det med at blive slettet på harddisken.
Så tager vi os af det, og ikke mindst sørger for svar til vedkommende.

Organisatorisk / administration:
På de indre linier har vi administrativt og organisatorisk arbejdet på
mange områder. Jeg nævner lige her de væsentligste.
Møde med Nyborg TRI klub:
Den 4 december 2017– deltog Martin, Michael og jeg i et møde med
Nyborg TRI klub . Nyborg har ca. aktive 50 medlemmer, så de var
overrasket over at vi var lige store. Mødets formål var at finde områder
hvor vi kunne samarbejde. Vi lavede en kort brain storming med gule
sedler:
• Fælles træning, eventuel en gang om måneden.
o Cykel træning om søndagen, mødes på halvvejen
• Hjælpe hinanden med stævner (hjælper)
• Låne udstyr af hinanden
• Hvis man eventuel holder foredrag, fælles om foreragsholder /
invitere hinanden
• KTK deltagelse i NTK cup

• promovere hinandens stævner
Kontingent:
Efter store og besværlige tiltag er en Mobilepay løsning nu etableret – og
den virker super fint. 90% af kontingentbetalingerne foregår nu via
Mobilepay. Det vil også være en hjælp ved stævner, at folk kan betale
med mobilepay.
Hjemmeside:
Vi arbejder på at få denne shinet up og gjort mere spændende og
moderne. Det er primært Martin der står for den sag. Vi er kørt lidt fast.
Håber at der kunne være et medlem eller evt et ungt menneske der har
de evner, og gerne vil være os behjælpelig med dette. Pengene er små i
foreningen, så en eventuel honorering bliver på absolut symbolsk niveau.

Det sportslige:
På det sportslige område har der også været mange ting at tage sig af og
dermed stor aktivitet, selvom det er udenfor vores højsæson. TRI-sport er
en helårssport men aktivitetsniveauet er dog højere når temperaturen
sniger sig over de 2 cifre.
Svømning:
På svømmesiden har vi haft en mega udfordring med Livredder situation
– 11 medlemmer sidste sæson og nu 5 medlemmer. Jeg kan dog oplyse
her i aften, at vi i går havde et godt møde med livredderne, og der er
fundet en løsning, således at der er svømning resten af sæsonen – uden
brug af købe-livreddere. Skulle der opstå en akut situation, så løser vi
også dette. Vi arbejder pt intenst på en holdbar løsning for næste sæson,
så vi ikke kommer til at stå i samme situation. Vi må også erkende, at de
tider vi har i svømmehallen, de er ikke verdens bedste set med familiebriller. Det er Karina og Dennis der er tovholdere og har kontakten til
kommune og Munkebo svømmeklub. Løsningen vi arbejder på er at lukke
fredagssvømningen ned og få en svømmetid en anden hverdagsaften.
Søndagstiden bevares da den er en god familie-tid. Så arbejder vi på et
samarbejde med Nyborg TRI klub, med noget fællestræning. Såfremt vi

ikke får løst situationen med flere livreddere- 5 er ikke nok - så bliver vi
nødt til at købe denne ydelse. Jeg kan garantere, at når næste indendørssæson går i gang, så har vi løst problemet på den en eller anden måde, så
der ikke skal herske usikkerhed, om klubben nu kan tilbyde svømning eller
ej. Der skal her lyde en stor opfordring til alle der benytter svømmehallen,
om at melde sig som livreddere til næste sæson. Vi har brug for ca 10-12
livreddere, og har vi det, så kan vi undgå at skulle betale for denne ydelse.
Løbetræning:
I december havde vi løbetræner på. Som et led i Cecils uddannelse, skulle
han afvikle et 4 ugers træningsforløb. December måned er ikke lige
verdens bedste at afvikle dette i, og dette var Cecil også klar over. Min
oplevelse var, at det var et godt tilbud for dem der havde mulighed for at
deltage.
Og elles har vi jo utrættelige Preben, der velvilligt stiller sig til rådighed for
dette alle tirsdage hvor han ikke er arbejdsramt. En stor tak for det
Preben – jeg ved at det er værdsat af medlemmerne, og vi har faktisk
nogen der melder sig ind som støtte-medlem på grund af dette.
Klubtøj:
Som alle ved, så har Brian og Søren arbejdet meget med nyt klubtøj, og
det resulterede i en fin garderobe. Leveringen er desværre blevet noget
forsinket, men det ser ud til nu, ifølge mail modtaget i dag, at tøjet lander
hos os indenfor de næste par uger. Tak til Brian og Søren for deres
indsats.
Arrangementer / stævner:
Nytårsløb:
Den 31. december afviklede et hyggeligt socialt løbe-arrangement, hvor
man løb en distance efter lyst og bagefter var der bobler og kransekage.
Arrangementet blev en kæmpe succes og jeg tror at 75% af vore
medlemmer mødte ok. Et super initiativ og tak til primært Dina og Trine –
det regner vi med bliver en fast tradition fremover.

Lundsgårdløbet:
Vi er medarrangør af dette løb, og der er afholdt adskillige møder med
Lundsgaard. Vi stiller man-power til rådighed, og er stillet i udsigt, at vi får
overskuddet på stævnet. Det er Dina, Karina, Trine og Søren der er de
primære tovholdere på dette. Bak nu op om arrangementet, og spred
budskabet blandt familie, venner, arbejdskammerater, naboer, etc. Som
sagt så får vi overskuddet – så jo flere i får til at tilmelde sig - des bedre
for klubben. Noter venligst datoen i jeres kalender – 2 juni 2018.
Sne-man:
Sne-man som var et tilbud til vore kære ”kids” måtte desværre aflyses –
kun tre tilmeldte. Vi vil meget gerne have feed-back fra medlemmerne.
Hvorfor var der ikke flere der var interesseret.
Hygge-man:
Hygge-man løber af stablen den 24. juni og der arbejdes intens med dette
stævne. Den primære arbejdsgruppe er lige pt Karina, Martin og jeg. Der
er udarbejdet en rigtig flot flyer - som I kan se her (har brug par nogle
stykker der vil kopiere 50-100 stk. til uddeling). Vi har lige fået stævnet
lagt på DGI-hjemmeside, så nu kan folk tilmelde sig. Vi får brug for en del
hjælpere til stævnet, og vi vil snarest indkalde til et lille ”formøde”, hvor
vi håber at I vil dukke op, så vi kan finde nogle tovholdere for de enkelte
opgaver som skal løses. Så valget – kære medlemmer - står mellem at
deltage i stævnet eller være hjælper – der er ikke andre muligheder.
Afslutning:
Enhver klub har sine udfordringer, og det er jo ikke alt der kører på
skinner, husk på det er friviligt arbejde , det skal foregå i fritiden, og vi har
alle en travl hverdag. Bestyrelsen har derfor - et lille suk som vi gerne vil
af med - og samtidig en løftet pegefinger . Vi er godt klar over, at der ind i
mellem har været lidt røre om hvad der sker – ikke mindst med
svømningen. Der er også henvendelser til hvornår der sker noget med
stævner, hvornår får vi det lagt på hjemmesiden, hvornår får I fjernet
dette eller hint fra hjemmesiden, etc. Vi er glade for al den interesse, og
det viser jo bare at vi alle brænder for klubben og for TRI-sporten. Det kan

dog blive lidt anstrengt, hvis det samme emne tages op igen og igen. Der
er nok nogen der opfatter det som en slags godmodig drilleri / mobning
med et blink i øjet, og derfor skal det det måske ikke tages så tungt. Men
det er ikke alle der har den samme humor, det er ikke alle der giver igen
af samme skuffe, det er ikke alle hvor det bare kører igennem hovedet ind
af det ene øre og ud af det andet. Risikoen ved ovennævnte er, at der er
nogen der løber træt i foreningsarbejdet. Derfor vil jeg opfordre til, at
man lige tænker sig om/ trækker vejret – og er mere varsom med at
gentage ”hint” til et eller andet, der måske ikke fungerer til alles
tilfredshed. Hvis man ikke føler der sker noget, så kontakt formanden,
bed om at punktet kommer på et bestyrelsesmøde, og vedkommende er
meget velkommen til forelægge dette for bestyrelsen. Jeg vil også lige når
vi nu er på den bane, opfordre/bede om, at når man bruger FB, så husk at
sætte en smiley eller to på, hvis der er humor indblandet. Den samme
tekst kan læses/opfattes meget forskelligt – afhængig af hvordan ens
forhold er til vedkommende. Som tidligere nævnt – så arbejder vi jo alle
frivilligt og vi gør det i fritiden, og vi gør det så godt vi kan.
Det er mit håb, at vi kan få lukket ned for den lidt kedelige ”mobbe”-kritik
/ herunder snakken i krogene - og få den konstruktive dialog frem.
Bestyrelsen har ikke løsningen på alt og heller ikke kræfterne til alt, så
derfor bliver vi meget glade, når medlemmer tilbyder deres hjælp, og
dermed aflaster bestyrelsen. Så kære medlemmer - næste gang der er
noget du undrer dig over, eller hvor du ikke kan forstå at der ikke sker
noget – stil dig spørgsmålet - er det noget jeg kan hjælpe med og hvis
ikke, kan jeg komme med noget konstruktiv input så det letter
bestyrelsen i det videre forløb. Så lover vi i bestyrelsen til gengæld, at vi
tager en tørn mere for jer, og sørger for at I alle kan få glæde af TRIsportens mange positive oplevelser og ikke mindst det gode sociale
samvær.
Til slut skal der lyde en stor tak til mine bestyrelsesmedlemmer, for et
rigtig godt samarbejde. Der er altid en god stemning når vi mødes, og en
velvillighed til at byde ind, når der er opgaver der skal løses. Så tusind tak
for det.

