
 

 

Referat af generalforsamling  

Trail Running Denmark 

 

Onsdag d. 06 marts 2019, kl. 18.30, Odense 

Fremmødte: 16 

1. Valg af dirigent  

 

2. Valg af stemmetællere 

 

3. Valg af referent  

 

4. Bestyrelsens/formandens beretning  

 

Hvad rørte sig i 2018? 

Formand Thomas Hvidberg takker for det seneste år med gennemgang af nogle af årets højdepunkter 

 

Kommende arrangementer og klubture i 2019 

frivillighed ved 4:18:4 og outdoor sydfyn 2019 

Vi mangler 5 frivillige til at hjælpe om fredagen til 4:18:4 stævnet i maj, det opfordres til at melde sig på 

hvis muligt, så stævnet kan afholdes udelukkende med hjælp fra TRD folk 

Som optakt til Outdoor Sydfyn afholdes ”løb med”, hvor dele af ruten vises frem til interesserede. Anette 

og Nicolai Hartung har meldt sig til at afholde disse. Desuden laves videooptagelser til at markedsføre 

Outdoor Sydfyn. Rasmus og Nadia har meldt sig til at hjælpe med disse. 

 

Oplæg til snak om udvalgte løb i 2019 

 Den norske mil 

 DM i kort trail 

 VM cross i Århus (afholdes allerede slut marts) 

 North Coast Ultra 

 NXM 

 Thy Trail Marathon 

 Paradise-, sky- og night trail 

 Thy etape trail (november) 

Bestyrelsen vil udvælge 3-4 løb, som vi vil forsøge at arrangere som en klubtur.  

Brainstorm på træningsfokus i 2018 / medlemmernes ønsker 

Mere tekniktræning  



 

 

Fortsat afholdelse af FOCUS aftener, et emne hertil kunne være fysiologi 

Øget fokus på hensyns tagen til nye medlemmer i klubben, så alle kan være med.  Der tales om opstart at 

gå/løbehold, som kan annonceres i det ugentlige opslag. Mette melder sig til, at starte et begynder/skadet 

hold.  

5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.  

Kasserer Nicolai Jørgensen gennemgår årsregnskabet. Det blev godkendt.  

 

6. Fastsættelse af kontingent 

Revurdering af kontingent. Ved flertal besluttes det, at fastholde det nuværende kontingent på 375 kr. 

årligt. Herunder tales desuden om eventuelle investeringer/udgifter i det kommende år: lavvu (telt), 

kegler, leje af klubhus, overtrækstrøjer og drikkedunke.  

 

7. Indkomne forslag  

 

Nye trænere – er der nogen som har lyst? Træningsbanken er til rådighed 

Trænerteamet har anmodet om hjælp til trænerrollen, nu hvor Nicolai stopper som træner. Brian, Poul og 

Lars K. har meldt sig som afløsere. Mette har meldt sig som træner på gå/løbehold. Der er inspiration at 

hente i ”træningsbanken”, og det besluttes at oprette en tråd på messenger tiltænkt trænerteamet.  

 

8. Valg i henhold til § 7, stk. 3 og 4  

Posten som Kasserer er på valg. Nicolai Jørgensen genopstiller ikke.    

Posten som alment bestyrelsesmedlem er på valg. Jacob Nørgaard genopstiller ikke.  

Rasmus genopstiller som næstformand, og bliver enstemmigt valgt.  

Nadia stiller op som alment bestyrelsesmedlem, og bliver enstemmigt valgt.  

Lars K. stiller op som kasserer, og bliver enstemmigt valgt.  

 

9. Valg af revisor. Peter Sigvard genopstiller ikke.  

Helle stiller op som revisor, og bliver enstemmigt valgt. 

 

10. Folkeoplysende forening / ikke folkeoplysende forening.  

Bestyrelsen har på det seneste bestyrelsesmøde diskuteret, hvorvidt det giver mening, fortsat at være 

folkeoplysende forening, grundet den øgede arbejdsbyrde forbundet med dette. Fordele og ulemper 

præsenteres, og det besluttes herefter enstemmigt, at foreningen ikke længere skal være folkeoplysende.  

 

11. Evt. valg/nedsættelse af udvalg  

 

Drøftelse af Klubhus (evt. ansøgning af pulje?) 

Alternativer til Klubkalenderen – fungerer den – hvad kan vi gøre anderledes?  

Der brainstormes på alternativer til TRD kalenderen, for at gøre det mere overskueligt for medlemmer, at 

holde styr på arrangementer/træning i klubregi. Det aftales at bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde, vil 

forsøge at udarbejde et udkast til en løsning.  



 

 

 

12. Evt. 

Brian har fået tilbud om billig massage til vores klubmedlemmer ved studerende på klinik i Kochsgade. Han 

kontakter dem for at høre nærmere.  

Det diskuteres, hvorvidt vi skal have en fysioterapeut tilknyttet klubben. Det besluttes, at vi kan undersøge 

et samarbejde med mulighed for fordelagtige priser fremfor en eksklusiv aftale.  

 


