STK 90 Generalforsamling 25 januar 2016

Så er der gået et år med den nye bestyrelse eller rettere med flere nye i bestyrelsen.

Som noget af det første, efter at bestyrelsen havde konstitueret sig, var at kigge på hvad vi gerne ville kaste
energi efter.
Overordnet set har vi haft fokus på følgende:





Flere aktiviteter i klubben, så vi også mødes ud over svømningen (både fysisk aktivitet og social)
Nyt klubtøj / ny web
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:














SPINNING Januar
Bold og Crossfit i Skelde (Februar)
Løb (Marts) / Spinning
Træningsweekend (April)
Harzen (Maj)
Kine & Run Stafetten (Juni) 25 mand fra STK
Billede seance med Arne
Løbeaften med Danni Kallesen
Hawaii aften i lufthavnen
Spinning
O-løb på Broagerland
Spinning
Julesvøm (23,12 og 30.12)

Samlet vil jeg mene at der har været rigtig mange spændende mulighed at deltage i – hvis man vil 
Vi har kastet rigtig meget energi i førnævnte og desværre oplever vi en begrænset tilslutning til mange af
disse arrangementer. Det er der helt sikkert flere grunde til. Det vil desværre også betyde at
aktivitetesniveau i 2016 ikke bliver af samme kaliber – desværre.
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 som IM CPH med vel 200.000 tilskuere og 3.000 deltagere og der har været STK90 med til sprint
stævne i Lindewitt, hvor vi svømmede i en branddam og det vi troede var tidstagningsmåtter blot var
barken på træ som var lagt ud – men uanset hvor stor eller småt, så har det hver gang været en oplevelse.

På medlemsiden er det også gået den rigtige vej:
Vi har fået 9 nye medlemmer og en enkelt har valgt at stoppe

Økonomi:
Det kommer Tina ind på, dog har jeg søgt både elitepujen og turpuljen, hvilket har resulteret i at vi har fået
7.000 kr og 5.000 kr, i alt 12.000 kr i tilskud fra kommunen.

Parallelt med alt det vi har haft i gang, så er vi nogle som mødtes i foråret med det for øje at finde ud af om
der skulle laves et tristævne i STK90 regi – resultatet er ALSSUNDMAN – og vi er i fuld gang med arbejdet og
håber at flere af jer medlemmer er villige til at give en hånd med på raceday.

Her til sidst vil jeg meget gerne sige tak til de andre i bestyrelsen for det gode arbejde. Det har været en
fornøjelse.

Tak til Lars for flere års tro tjeneste og tak til vores trænere, Tina, Tommy, Søren og Lars samt på
løbeområdet tak til Charly.

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 de sidste år
Årets STK’er har flytte sig markant i alle 3 discipliner
Årets STK’er springer ikke over hvor gærdet er lavest – træner utrolig målrettet
Årets STK’er har været meget aktiv i år og været rundt til stævner (både ind- og udland)
Et stort smil oplever man altid
Årets STK’er er lirens

Årets STK'er, Lasse Esbjerg
Lasse startede fra scratch, kunne dårligt svømme 25 m, men blev ved med at kæmpe og trænede sig op til
en Ironman på én sæson, imponerende. så året efter var Lasse frisk på endnu en Ironman, knokler løs for at
blive endnu bedre, men er så uheldig at blive skadet og må ligge "brak" i en perioden, men Lasse holder
gejsten oppe og bakker sine klub kammerater op i flere Tristævner hele 2015, (Kerteminde, Billund,
København, Køln, han får selv stablet et stafethold sammen til Ostseeman hvor han selv deltager på cyklen.

Så Lasse har været en værdig STKér i 2015, altid i godt humør, kommer med positiv energi, lader sig ikke slå
ud af skader, en sand triatlet.
At valget falder på Lasse er helt i tråd med den ånd vi gerne vil dyrke i klubben, du både giver og tager, og
heldigvis er der andre og mange som er som Lasse 
Peter Eberle

