
STK 90 Generalforsamling 5 feb 2019 
 
Året 2018 har igen været et år med knald på. 
 

Flere aktiviteter i klubben, så vi også mødes ud over svømningen (både fysisk aktivitet og social) 

Mange stævner, mange nye medlemmer og få der forlader os 
I skrivende stund er vi 60 mellemmer 

Mere positiv stemning - det skal være rart / sjovt at komme i klubben 

Udnytte den sunde økonomi, men uden der går ”gældsfælden” i det – der er plads til en masse sjov 
 
Året i STK 90 forløb således: 

Masse træning 

Teknik træning med Anne 

Aften seance med Troels og Lars 

ZWIFT med Thore og Peer 

Haderslev tri  

Mallorca 

Harzen  

ALSSUNDMAN 

After-party på Torvehallen 

Julefrokost 
 
Derudover, og det som det hele jo drejer sig om, så har rigtig mange været aktive og været ude og vise 
STK90 navnet – jeg har ikke overblikket men kan sige at der har været STK90’ere med i de allerstørste 
stævner og også mindre lokale stævner. 
 
 
Kigger vi lidt fremad så ser 2019 også spændende ud: 

 Mallorca tur 

 Harzen 

 Klubtur til Jels 

 Diverse IM hvor især CHP har mange fra klubben 
 
På medlemsiden er status: 
Mange nye ind, men også medlemmer der vælger at stoppe – går faktisk i nul 
 
Økonomi: 
Det kommer Simone ind på, dog kan vi roligt sige at den kære ALSSUNDMAN er en vigtig brik i den gode 
økonomi. 
 
ALSSUNDMAN 
Vi fortsætter de gode takter, og har efter 3 gange ALSSUNDMAN fået skabt et godt stævne og både med 
Lang og kort distance. Faktisk så godt at DTriF har kontaktet os og forespurgt på om vi vil være med i 
Forbundet sprint serie (DM kort). Så vores korte distance bliver således 5 afdeling, og det betyder 
umiddelbart 50-75 yderligere deltagere. 
 
Og når jeg er ved AM – Så stor tak til jeg der kommer og giver en hånd med både lørdag og søndag – det er 
rigtig fedt at mærke opbakningen og også rigtig godt for klubånden. Mange af de andre lokale tri klubber 
misunder os på det punkt. 



Person data forordningen (GPDR) 
 
Vi har udarbejdet (måske udsendt) et skriv, hvor vi skal have jeres samtykke. Det er gjort så der er styr på 
den del. 
 
Senere skal der vælges nye ind i bestyrelsen, og de betyder således at der også er i hvert fald en enkelt som 
forlader os. Søren ønsker ikke genvalg. 
 
Søren du har været med i triklubben i rigtig mange år, du har været rigtig aktiv for en del år siden og vi har 
gennem årerne haft rigtig mange især træningspas på cykel sammen. Shit vi har kørt Broagerland tyndt og 

inden watttal var et issue, der kunne vi måle det på farven i ansigtet 😊 
 
Søren på klubbens vegne tak for din indsats gennem rigtig mange år, både som medlem, i bestyrelsen og i 

de sidste par i i AM regi 😊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEL 2 
 
Årets klubtur  
 

 Jels  
 

 Tilmelding og dermed priser endnu ikke offentliggjort, så vi kan ikke rigtig melde noget ud endnu 
 

 Det bliver noget med personlig tilmelding og betaling, og så får man refunderet del af beløbet efter 
d. 26.5 – såfremt man har været til start på dagen (og gerne gennemført= 

 
FaceBook 
 

 Flere har forespurgt på en FB grp kun for STK90 medlemmer, så ikke-medlemmer ikke kan 
kommentere opslag m.m. 

 Vi har besluttet at rydde op – dvs et opslag hvor vi på en pæn måde gør opmærksom på at 
fremover vil det kunne blive for STK medlemmer (nuværende samt passive) 

 
Passit medlemskab 
 

 Vi indfører passiv medlemskab, som er gratis 

 Tilbydes kun tidligere medlemmer 

 Og de må gerne deltage i klubarrangementer, mod betaling 

 Målet er at tilgodese gode loyale medlemmer som ikke kan/vil/gider lave tri, men gerne vil bevare 
en tilknytning til klubben 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
ÅRETS STK’ere 
Kriterierne var fri, forstået således at det var de ting du mente var vigtige, som spillede ind i afgørelsen. 
 

Årets STK’er har været meget aktiv i mange år 
 

Årets STK’er har lavet er rigtig flot tid på IM 
 

Årets STK’er er altid klar på at springe til – gode råd om træning og gadgets 
 

Årets STK’er er en rigtig foreningsperson, og som gerne investerer tid i klubregi for andres skyld 
 

Årets STK’er er aldrig bange for at komme med rosende ord til andre 
 

Årets STK’er er Lars Selman 


