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Referat fra generalforsamling i Århus Skiklub, den 30. november 2011
Sted: "Grumstolen", Grumstolsvej 48, 8270 Højbjerg
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Udvalgenes beretning

4.

Fremlæggelse af regnskab samt vedtagelse af budget

5.

Fremlæggelse af kontingent

6.

Indkomne forslag

7.

Valg af formand

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter

9.

Valg af revisor

10.

Eventuelt

1. Valg af dirigent
Per Hjort blev valgt som dirigent.
Per konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
Bemærkning fra Søren vedr. kontingent

2. Formandens beretning
Gert fremlagde formandsberetning. Se vedhæftede.
Spørgsmål fra Rune vedr., at der ikke kan søges tilskud til aktiviteter i SkiArena.
Gert uddybede, at kommunalt tilskud gennem Idrætssamvirket til vore aktiviteter for børn og unge, kun kan
søges til aktiviteter, som foregår med udgangspunkt fra vort klubhus Grumstolen og på grundlag af en
konkret træningsplan for et registreret antal børn/unger og med en tilknyttet træner.
Der er indgået aftale med SkiArena om rabat til skiklubbens medlemmer; men den træning, der foregår i
SkiArena er privat virksomhed, som ikke er omfattet af skiklubben, og som der derfor ikke kan søges
kommunalt tilskud til.
Aktiviteterne i SkiArena er således heller ikke omfattet af skiklubbens forsikringsdækning.
Spørgsmål fra Dorthe vedr. årsagen til at samarbejdet med Idrætshøjskolen ikke kom til at køre. Dorthe var
selv med på alpinturen, som blev udbudt af Idrætshøjskolen i samarbejde med skiklubben sidste vinter og
gav udtryk for, at det var en rigtig god tur. Så hun ser gerne flere af sådanne fælles alpinture.
Gert begrundede, at grundlaget for samarbejdet - i forhold til de ønsker Idrætshøjskolen havde hertil - var
bortfaldet, idet der ikke kan søges kommunalt tilskud til Idrætshøjskolens aktiviteter, uanset om de
udbydes i samarbejde med skiklubben.
Rune mente dog, at det fortsat kunne være interessant for skiklubben at søge samarbejde med
Idrætshøjskolen om fælles udbud af ture for at opnå et større grundlag for sådanne.
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Søren udtrykte som nyt skiklubmedlem stor tilfredshed med skiklubbens aktivitetstilbud inden for rulleski
og skigymnastik, og var især imponeret over den opstart/instruktion skiklubben tilbød nye medlemmer
inden for rulleskiløb.
Torben forespurgte vedr. viden om fordeling af klubmedlemmer med hovedinteresse inden for langrend
hhv. alpin.
Skiklubben har ikke en præcis registrering heraf; men fordelingen vurderes at være nogenlunde fifty-fifty.
Formandens beretning blev godkendt.

3. Udvalgenes beretning
Langrend/Rulleski
Kaj fremlagde beretning fra langrends-/rulleskiudvalget. Se vedhæftede.
Spørgsmål fra Dorthe vedr. skiltning af løjpen på golfbanen.
Kaj oplyste, at der - ud over den afmærkning med pinde, som allerede er blevet foretaget - også vil blive
opsat løjpekort ved startstedet på p-pladsen ved golfklubbens klubhus. Løjpekortet er i øvrigt også at finde
på skiklubbens hjemmeside, hvorfra det kan printes.
Karen Thagård forespurgte vedr. planerne for langrendsløjpen i True Skov.
Heinz oplyste, at snescooteren fra golfbanen evt. også kan benyttes til præparering af løjpen i True Skov, da
skiklubben har den trailer, hvorpå vi kan transportere snescooteren.
Langrendsudvalgets beretning blev godkendt.
Alpinudvalg
Klaus fremlagde beretning fra alpinudvalget.
Træningen i SkiArena, som tilbydes skiklubbens medlemmer (børn/unge samt voksne) har fin tilslutning (10
- 20 deltagere pr. gang).
Alpinudvalget vil gerne starte et RaceTeam for unge op; men det kræver min. 5 tilmeldte. Foreløbig har 4
tilmeldt sig.
Alpinudvalget har haft ønske om afholdelse af SkiEvent i Aarhus; men den nødvendige opbakning fra
Danmarks Skiforbund har ikke været til stede, så planerne er indtil videre udskudt.
Klaus efterlyste retningslinjer for tilskud til klubture.
Kaj opfordrede til, at Klaus som medlem af bestyrelsen, selv deltager i arbejdet med udarbejdelse af
sådanne retningslinjer.
Jesper oplyste, at der p.t. er 25 tilmeldte til uge 11 klubturen til Passo Tonale.
Rune oplyste, at han og en gruppe andre skiklubmedlemmer gerne vil lave et træningsmiljø for børn og
voksne i alpinafdelingen; og efterlyste samtidig afklaring vedr. mulig økonomisk støtte til aktiviteter og ture.
Fra bestyrelsen blev det tilkendegivet, at der generelt ikke gives økonomisk støtte til ture fra skiklubben,
men at der gennem Idrætssamvirket kan søges kommunalt tilskud til aktiviteter for børn og unge efter
gældende retningslinjer herfor, som også nævnt under pkt. 2. Formandens beretning.
Gert m.fl. opfordrede til at man fik startet nogle alpinaktiviteter op med udgangspunkt fra klubhuset
Grumstolen - f.eks. barmarkstræning.
Rune mente dog ikke, der er ikke hældning nok på veje mv. i området omkring Grumstolen til, at det var
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interessant, at lave alpinaktiviteter med udgangspunkt herfra. Rune ønskede i højere at fokusere på de
aktiviteter, som kunne forgå på ture til f.eks. alperne.
Mulighederne for at søge tilskud til uddannelse af instruktører blev drøftet.
For uddannelse af instruktører i skiklubregi kan der søges kommunal støtte gennem Idrætssamvirket. Der
kan ikke søges støtte til uddannelse af instruktører til SkiArena, uanset om det er til medlemmer af
skiklubben, som træner i SkiArena.
Torben efterlyste alpinaktiviteter med ordene:
Så gør dig noget. Pengene til alpinaktiviteter er der; men der er ingen aktiviteter.
Der var nogen drøftelse vedr. alpinafdelingen primære fokus på tilbud om træning i SkiArena for
skiklubmedlemmer.
Bl.a. Ole udtrykte glæde over at der er kommet gang i alpinaktiviteterne i skiklubben og at mange støtter
op om alpinturen; men med den primære fokus på tilbud om træning i Skiarena så han samtidig en fare for
mulig sammenblanding af private interesser og skiklubaktiviteter. Det kræver ekstra fokus/opmærksomhed
fra bestyrelsen, at dette ikke sker.
Dorthe bakkede op om alpinturen og gav udtryk for, at vi jo heller ikke skal skræmme de nye alpinfolk væk.
Hun var enighed med Rune i, at skiaktiviteter bedst prøves/udøves på sneen.
Dorthe opfordrede bestyrelsen til at få opdateret retningslinjerne for tilskud til aktiviteter.
Dorthe opfordrede alpinudvalget til at skrive noget mere på hjemmesiden om alpinaktiviteter.
Alpinudvalgets beretning blev godkendt.
Aktivitetsudvalg
Preben fremlagde beretning fra aktivitetsudvalget.
Der har været afholdt julefrokost.
Forårsrulletur til Hvide Sande blev aflyst.
I juni blev der afholdt Sculpture by the See foto-find-løb med efterfølgende spisning.
Den traditionelle efterårstur til Samsø blev gennemført med 7 deltagere, som havde et par gode og
hyggelig dage sammen.
Forslag fra Walter til aktivitetsudvalget om at arrangere en skiklubtur til det nyåbnede SegWorld i Holme.
Aktivitetsudvalgets beretning blev godkendt.
Kommunikationsudvalg
Kaj fremlagde beregning fra kommunikationsudvalget ved at henvise til hjemmesiden
www.aarhusskiklub.dk.
Det var ros til kommunikationsudvalget for den altid opdaterede og informative hjemmesiden, især hvad
angår langrends- og rulleskiaktiviteter.
Kommunikationsudvalgets beretning blev godkendt.

4. Fremlæggelse af regnskab samt vedtagelse af budget
Knud fremlagde regnskab og budget.
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Knud gjorde opmærksom på det lidt specielle forhold, at der i regnskabet skelnes skarpt mellem
kontingentindtægter og indtægter fra loppemarked, idet indtægterne fra loppemarked jf. aftalen med
Aarhus Kommune er øremærket til aktiviteter for børn.
Karen konstaterede, at der åbenbart er flere penge i lopper end i skiaktiviteter (kontingentindtægter) og at
det det store arbejde, som Gert gør, er al ære værd; men konstaterede samtidig, at der ikke bliver taget
noget af de opsparede midler med det fremlagte budget. Hun opfordrede til at nogle af pengene kommer
ud at arbejde.
Der var nogen drøftelse af, hvad de opsparede penge fra loppemarked kan bruges til.
Gert gav som eksempel de igangværende aktiviteter med skileg for børneinstitutioner i Aarhus-området.
Tordenskjolds soldater Gert, Preben, Karen og Torben. Gert orker ikke mere.
Anvendelse af midler fra loppemarked til f.eks. alpinaktiviteter for børn vil kræve, at aktiviteterne udbydes i
skiklubregi (ikke i SkiArena) og er støtteberettigede - jf. også besvarelsen fra Gert under pkt. 2 Formandens
beretning.
Udbetaling af midler fra loppemarked til konkrete børneaktiviteter kan kun ske på baggrund af en
ansøgning, som skal godkendes af bestyrelsen.
Tilskudsmidler til uddannelse af instruktører udbetales som udgangspunkt ikke til det enkelte medlem som
en del af betalingen for uddannelsen; men øremærkes til den uddannede som tilskud, der kan komme til
udbetaling i forbindelse med tilskudsberettigede aktiviteter som vedkommende sætter i gang.
Dorte opfordrede bestyrelsen til at kigge på reglerne for tilskud.
Walter forspurgte vedr. mulig indtægt fra reklamer på hjemmesiden.
I bestyrelsen er det besluttet, at vi indtil videre ikke ønsker at have reklamer på hjemmesiden.
Det blev konstateret, at der i budgettet ikke særskilt er afsat midler til hverken 80 års jubilæumsfest eller
transportabel alpinlift.
Per Hjort konstaterede, at regnskab ikke var blevet underskrevet af bestyrelsen inden udsendelsen.
Regnskab og budget blev godkendt.

5. Fremlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog at reduceret kontingent til studerende bortfalder og at kontingentsatser i øvrigt
fastholdes uændrede.
Blandt det fremmødte medlemmer var der dog bred enighed om at det reducerede kontingent til
studerende bør fastholdes.
Kontingentet for sæsonen 2012/2013 fastholdes derfor uændret:
Junior (under 18 år) og studerende
kr. 200 pr. år
Senior
kr. 400 pr. år
Familie
kr. 750 pr. år

6. Indkomne forslag
Ændringsforslag til pkt. 9:
Teksten:
"Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen, og vil ved opslag i klubhuset blive offentliggjort af bestyrelsen, hvis det ikke er muligt
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at få forslaget med i indkaldelsen til generalforsamlingen."
Ændres til:
"Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen, og offentliggøres på klubbens hjemmeside af bestyrelsen."
Forslaget blev vedtaget.
Der er ikke indkommet yderligere forslag.
Jesper opfordrede til at budget og regnskab fremover udsendes inden 14. dage før generalforsamlingen, så
man også får mulighed for at stille forslag til disse.

7. Valg af formand
Gert blev genvalgt som formand.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
Knud blev genvalgt som kasserer.
Klaus blev genvalgt til alpinudvalget.
Kaj og Heinz blev genvalgt til langrends-/rulleskiudvalget.
Kaj blev genvalgt til kommunikationsudvalget.
Preben blev genvalgt til aktivitetsudvalget.
Som suppleanter valgtes Susanne Jars og Jesper ??.

9. Valg af revisor
Torben Hartmann blev genvalgt som revisor.

10. Eventuelt
Kollektionsprøve og designforslag til klubtøj fra Trimtex blev fremvist.
Torben foreslog, at der i stedet arbejdes på at få lavet ”klubtøj”, som er fælles for medlemmer af Danmarks
Skiforbund, så vi står lidt stærkere, når vi skal ud og forhandle priser.
Der blev foreslået arrangeret en klubtur til SegWorld.
Opfordring fra Susanne Jars til deltagelse i rulleskøjteløb i Tyskland. Susanne opfordres til at sende til
turoplæg til annoncering på hjemmesiden.
Torben opfordrede medlemmerne til i større grad at bruge klubhuset og lave aktiviterer med udgangspunkt
herfra.
Karen Thagaard oplyste, at der forsat er løbetræning hver tirsdag kl. 19.00 fra klubhuset. Betaling kr. 10 pr.
gang til kage.

Referent
Kaj Jensen

