Referat Aarhus Skiklub
Generalforsamling
22. november 2018
Formanden bød velkommen. Særlig velkommen til Kenneth Bøggild fra Danmarks Skiforbund.
Kenneth orienterer fra forbundet sidst på Generalforsamlingen.
Herefter startede Generalforsamlingen:

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Jesper Lund Madsen forslået og enstemmigt valg til dirigent
Konstaterede at generalforsamling er lovet varslet og indkaldt
Den udsendte dagsorden godkendt
Der er 28 stemmeberettigede til stede
2. Formandens beretning
Det er altid med spænding og nervøsitet når man skal holde en beretning, og ikke mindst når det
er første gang. Jeg vil starte med at sige, at set med mine øjne, er dette 1. år er gået hurtigt og
også helt OK. Aarhus Skiklub er for mig at se lige så flot og mangfoldig som skoven og træerne har
været den sidste måned. Forrige søndag var jeg på rulleski tur med en blanding at gamle (altså folk
der har været medlemmer længe) og nye medlemmer – da jeg brugt og svedig kom tilbage til
Grumstolen var der fuldt af liv: en flok børn, unge og voksne var lige kommet hjem fra alpinfolkets
barmarks træning og skulle i gang med fælles frokost. I døren mødte jeg Marie Stenild, der glad
(og med rette også lidt stolt) viste mig det nye alpin skitøj som er bestilt til både race team og
”almindelige” alpinister. 2 dage efter havde vi bestyrelsesmøde: da vi kom var der 2 medlemmer i
gang på Thorax maskinerne – og senere på aftenen dukkede 3 andre op. Og 2 dage senere hilste
jeg så på vores ”torsdags løbeklub” – da vi havde været i gang med vores nye faste torsdags
tekniktræning. Og så nåede jeg også lige at hilse på Alex der var en tur i saunaen. Så al snak om at
vi ikke bruger huset, at 1900 folkene fylder det hele må være forstummet. Vi er en aktiv klub, med
medlemmer der på forskellig vis bruger Grumstolen på den gode måde.
Jeg vil forsøge at komme lidt rundt om hele klubben – og så overlade det meste omkring vores
konkrete aktiviteter til næste punkt på dagsorden: udvalgenes beretning.
Som ny formand har jeg set og lært meget i dette år – og jeg vil gerne rette en tak til rigtig mange
medlemmer for stor indsats – også med ting som vi måske ikke alle sammen tænker over: Jeg vil
starte med huset her:
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Alex Jeppesen, som desværre er forhindret i at deltage i dag, er den første jeg vil nævne. Alex
sidder i husudvalget og gør et stort næsten dagligt arbejde med at sikre samarbejdet med
kommunen og få fixet alle de små ting der nu skal gøres. Peter Aabo skal også nævnes: ud over at
være aktiv, slår du græsplænen gennem hele året og du også tog et ryk med at rydde arealet rundt
om flagstangen så vores bofæller fra 1900 Orientering kunne få hejst flaget med maner til deres
jubilæum. Jeres indsat giver pote og er kraftigt medvirkende til, at vi har et godt forhold til vores
bofæller. Hanne vil senere komme lidt mere ind på vores fælles husudvalg, hvor du også bidrager
til at vi har et godt naboskab. Og også tak til dig for inspiration i bestyrelsen. Og ikke blot
inspiration, men også evne og vilje til at føre nye ideer ud i virkeligheden. Bare 2 eksempler: Du
foreslog at vi skulle have lidt mere kød på Generalforsamlingen end bare formandens tale og et
par valg. Og vupti var foredraget med Kenneth Collins på plads.
Du var også ankerkvinde bag en vellykket alpin pige camp, hvor vi fik tilskud til særlig aktivitet for
at fastholde teen-age piger i aktiv idræt. Videre med takken vil jeg nævne vores kasserer, Niels,
som ud over at være en god ankermand i vores daglige økonomi har brugt rigtig megen tid og
energi på at få Aarhus Skiklub koblet op på det IT-system der hedder ”Foreningsadministrator”.
Jeg skal ikke komme med lange historier eller forklaringer – blot med glæde konstatere at vi nu er i
stand til at skrive mails til alle vores medlemmer, udsende opkrævninger og få betalinger direkte
via dette modul. Måske et lille banalt skridt for mange – men et stort skridt for Aarhus Skiklub.
I den forbindelse også en tak til min forgænger, Hans Guldager, for at træde til med teknisk
assistance da det var nødvendigt. Også tak til Torben Hartmann, der som revisor er i god dialog
med Niels – og garanten for at økonomien stemmer. Torben har, som Alex, også afbud i aften.
Når vi snakker kommunikation, vil jeg også gerne takke mange andre – ikke mindst Johanne og
Rikke – for at være med til at puste liv i vores hjemmeside og vores Facebook sider. Jeg kan kun
opfordre alle til at være aktive – ikke mindst på Facebook delen. Den gruppe der er oprettet for
langrends og rulleskiløbere i klubben må efter min mening meget gerne udvikle sig til at blive et
slags ”meetingpoint” så mange af de aktive rulleskiløbere der er i byen får lyst til at være med og
melde sig ind.
Jeg skal også takke Ole Mathiesen. Den alpine del at klubben er jo (stadig) ret nyt land for mig.
Ole og jeg deltog sammen i repræsentantskabsmøder i både Idrætssamvirket i Aarhus og
Danmarks Skiforbund. Vi fik god snak om mange ting undervejs. Og ikke mindst i forbindelse med
turen til forbundets møde i København var det rigtig godt at følges: Selve mødet varede nemlig
kun 1 time, så efter lidt snak og en sandwich vendte vi næsen hjem – og så var den søndag væk.
Vi har efterfølgende opfordret forbundet til at være lidt mere aktive om møderne, få lidt mere
dynamik ind i kontakten med klubberne.
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Det virker som om det giver pote: Vi fik i al fald arrangeret et rulleski – instruktør kursus før
sommerferien og Vi er også glade for at Kenneth Bøggild er kommet til Aarhus i dag.
I den forbindelse også tak til Michael Rabeck, der bruger tid og kræfter på deltagelse i forbundets
bestyrelse. Også gennem Michael har vi mulighed for at vores stemme bliver hørt.
Ole vil senere fortælle om Race Team, om arbejdet med at fremme alpint skiløb ikke bare som en
ferie form men som en sportsgren med fokus på talenter og talentudvikling. Jeg ved Ole har brugt
rigtig mange timer og energi på at få landet en fælles løsning til gavn for alle. En løsning ikke alle er
enige i, men som langt de fleste klart vurderer vil skabe bedre vilkår på sigt. Der er nu etableret et
nyt alpint kraftcenter i Trysil i Norge. Fra min og bestyrelsens side stor ros til dig for den indsats du
har leveret. Du skal vide, at der er stor opbakning til dig i arbejdet med at få tingene til at fungere
optimalt til gavn for sporten og talenterne.
Martin og andre er skal også have roser for at være dynamiske med alpintræning og ikke mindst til
både dig og Hanne for arbejdet med at arrangere de mange alpinture. Det er et hæsblæsende
tempo i har på. Martin har også hold fast i kontakten til Aarhus Motion, hvor vi efterhånden har
fået en fast tradition med at stille som hjælpere til City½ Marathon, DHL-stafet og MTB Challenge.
Hyggelige aktiviteter hvor vi mødes på tværs – og samtidig skaffer gode penge til klubben.
Maries indsats med alpin ski tøj skal nævnes igen – herunder skal det opsøgende arbejde ifht
sponsorer fremhæves. Det er et stort arbejde der kræver både tid og energi. Gruppen der står bag
barmarkstræningen som jeg nævnt tidligere skal også fremhæves. Det er bare fedt at se de mange
røde kinder samles om fælles frokost.
Knud trækker som tovholder i langrendsudvalget et stort læs: du er chef reparatør af materiel, du
underviser sammen med Heinz i folkeskoler – og så selvfølgelig deltager i både løb og træning.
Også tovholderrollen ved DM i langrend har du taget på dig!
Og jeg fortsætter: tak til Kaj for at gå forrest med vores ny torsdags rulle teknik og nu også tirsdags
thorax. Heinz, Jens, Finn, Johanne, Rikke: Tak til jer for at både trække og træde til i alle mulige
sammenhænge – ikke mindst som instruktører i rulleski for nybegyndere.
Og jeg kunne blive ved – er der nogen der ikke er nævnt eller er der en aktivitet der ikke er nævnt,
så er det ikke udtryk for at noget er mindre værdifuldt for klubben end andet. Så er det bare mig
der mangler overblik.
Så samlet tak til alle for den indsats I yder for klubben. Og ikke mindst tak til de mange
medlemmer, der er aktive i de forskellige sammenhænge. Det er jo samlet jeres indsats der gør at
vi har en klub! Og som klub kan vi vist roligt sige at vi meget konkret har en fin andel i, at Aarhus
har kunne fejre sig selv som europæisk Frivillig Hovedstad her i 2018!
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Så langt, så godt. Men der har selvfølgelig været et par torne under vejs, et par sten på vejen.
Er der noget der er kikset? Ja: Sidste år annoncerede jeg med stor overbevisning at jeg var i god
dialog med Roklubbene om en brugsaftale på Brabrand Rostadion.
Men – men, det var roklubberne ikke indstillet på. Så det faldt til jorden. Træls, for jeg syntes og
mener stadig det er en rigtig god ide. Når det bliver forår vil vi måske prøve at få hul igennem….
Er der noget der er træls? Det skulle da lige være at vi ikke havde så megen sne i Danmark sidste
vinter – og at døgnet kun har 24 timer….
Er der noget der er udfordrende? Ja: Vi får rigtig mange gode tilbud fra velmenende folk fra
Skiforbundet, fra Dansk Idrætsforbund, fra DGI, fra Århus Kommune, fra Idrætssamvirket og fra
flere andre. Alle sammen gode spændende tilbud om aktiviteter vi kan involvere os i, om kurser vi
kan komme på osv.
Men som relativ lille forening er det svært at vælge, svært at prioritere hvad der vigtigt at bruge
ressourcerne på. Jeg var for nylig, i anden sammenhæng, sammen med den tidligere formand for
Idrætssamvirket. Han sagde til mig, at kunsten virkelig er at sortere benhårdt og sige fra.
Det øver vi (jeg) mig så på – men det er svært…
Her til sidst vil jeg komme ind på overskrifterne for det kommende år:
Først og fremmest en opfordring til udvalgene og de forskellige aktive om at klø på – simpelthen:
fortsæt ud af de gode spor og gerne med fuld fart!
Vi er rigtig gode til at trække nye folk til. Et fokusområde de kommende år skal være at få de nye
til at blive hængende!
I bestyrelsen snakker vi om at lave flere aktiviteter der binder os mere sammen som klub – ikke
mindst på tværs alpin- og langrendsfolket: Et par konkrete eksempler på noget der er sket:
Knud deltog med rulle ski intro på alpin pige campen som jeg tidligere omtalte
Og
Mange alpinfok deltog som hjælpere ved rulleski Vest Cuppen
Og
Vores gode dage sammen hvor vi både er sammen på tværs i klubben og samtidig gør kassereren
glad ved at tjene penge som hjælpere hos Aarhus motion.
Det skal vi blive ved med og det skal vi udvikle!
Vi har også en stor ”Bobler”: nemlig en fælles træningstur.
Konkret taler vi om Trysil, hvor Race Team nu har etableret sig og hvor der også er rigtig gode
træningsanlæg til langrend. Det bliver nok ikke denne vinter (med mindre der er nogen her i aften
der flyver op af stolene og siger: den opgave tager jeg!)
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Men ellers næste vinter..
Vi vil selvfølgelig gerne høre hvad I alle tænker om dette – og også hvis I har andre input og ideer.
Afslutningsvis vil jeg sige:
Der er højt til loftet i Aarhus Skiklub – og det skal der være!
Har I ideer til aktivitet så byd ind – næsten alle forslag der starter med ”jeg/vi vil gerne…” kan lade
sig gøre
Det er til gengæld lidt sværere med ”Jeg/vi synes I (bestyrelsen/udvalgene) skal gøre…..”
Normalt vil jeg slutte en beretning med tak tor samarbejdet – men al min snak indtil nu gør vist
dette overflødigt.
Så derfor vil jeg slutte med et stor tillykke til de mange klubmedlemmer der har vundet medaljer
og høstet anerkendelse i det seneste år. Jeg ved jeres præstationer vil blive nævnt under
udvalgene beretninger. Så bare tak for ordet – håber vi får en god debat.

Debat/kommentarer:
Torben:
Ærgerligt vi ikke kan komme ind på Brabrand Rostadion. Men stedet er rigtig meget brugt, Håber
det kan lade sig gøre på sigt, da det er rart med en base hvor man kan kæde om mv.
Johanne:
Tur til Birken skal også nævnes. En rigtig fint tur, tak til Søren. Og opfordring til at man tager med.
Niels:
Stor ros til tur arrangører. Især Ole uge 49 + Henriette og Katrine uge 7, Hanne og Martin uge 11

Beslutning:
Formandens beretning enstemmigt godkendt
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3. Udvalgenes beretning
Kommentarer, debat, spørgsmål under de enkelte beretninger - Skal ikke til afstemning
Knud Overgaard:
Langrend kan se tilbage på et aktivt år hvor overskrifterne har været:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Afholdt begynderkurser 3 gange i maj + efteråret, august/september, samt november
Rulleture hver søndag fra klubhuset kl. 10
Afholdt Instruktørkursus i juni med Jacob Ghisler, meget inspirerende.
Nyhed: Afholder tekniktræning hver torsdag kl. 17,30. Mødested Grumstolen
Thoraxtræning hver tirsdag aften i vinterhalvåret.
Planlægger Smørekursus i januar, her i huset
Deltog i DM 2018 med 10 medlemmer fra Århus Skiklub. Vi kan godt være indsatsen bekendt
og mange fik medaljer.
Vigtigt skal nævnes at vi har en guldmedalje kort distance og 3 bronze medaljer i Duathlon,
Sprint og Marathon til Ane Lassen i generalklassementet, dvs. de tunge DM medaljer
8. Deltagelse i Vasaløbet 90 km, her var ca 10 medlemmer fra klubben, dog ingen medaljer til os.
Hurtigst var som sædvanlig Ane
9. Deltagelse i Birken: 8-9 deltager, hurtigst var Rasmus på de 54 km med 3,5 kg i rygsækken
10. Sommeren igennem har vi deltaget i Vestcuppen på rulleski: 9 afdelinger i Jylland og på Fyn: Vi
har været en håndfuld fra Århus hver gang. Vi lagde ud med turneringen i april med et
arrangement med skydning i Faaborg . Vi havde selv arrangement i maj, med god hjælp fra
Alpinfolket, som vi skylder stor tak.
11. Heinz og Knud har gennemført Skoleundervisning bl.a. på Jellebakkeskolen. Det er et stort
arbejde, som nok efterhånden fader ud.
12. Skiskydning. I samarbejde med Aarhus Biathlon har vi arrangeret et rulleskiløb med skydning
på skydebanen ved Vestereng. En stor succes, som vi gentager 27 april 2019
13. Næste år 2019: vi satser på nogenlunde de samme aktiviteter som hidtil, gerne flere. Vi skal
gøre mere for at samle medlemmer til fælles ture på sne, såvel som på rulleski, ideer og
initativer efterlyses! Fælles klubtur f.eks. til Trysil? Alpin og langrend
14. Materiel: Vi har stort set hvad vi trænger, til begynderkurser og til skoleundervisning,
supplement henad vejen. Evt. gerne flere Thoraxtrænere, men det kræver selvfølgelig plads.
15. Oprydning er delvist foretaget i skuret, men der skal vist fjernes mere derfra (alpinudstyr etc.)
Vi har fjernet det vi turde at kassere, men der er mere?
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Hanne Tirsvad:
Husudvalget: Vi deler hus med 1900. Vi har ansvar for bl.a. rengøring 1 år adgangen. Der er 2 faste
årlige møder: overdragelse + status. Der lægges stort dagligt arbejde – ud over græsslåning også
rengøring, kaffe indkøb mv.
Pige Camp: Vor kasserer, Niels og Århus Skiklub havde søgt og fået et beløb af DIF, Danmarks
Idrætsforbund, til at afholde en camp for klubbens piger i alderen 12-15 år. Opgaven med at
planlægge og gennemføre campen tilfaldt primært Birgitte Nors og undertegnede. Vi gik til den,
synes vi og planlagde en fed dag med forskellige former for skiløb, idet vi har fantastiske
muligheder i og med at SkiArena ligger i nabolaget og klubben desuden råder over skolesæt til
rulleskiløb. Vi havde fået fantastisk dygtige undervisere i form af Michelle, Birgitte og Knud til at
undervise i hhv. alpint- og rulleskiløb. Pigerne blev inddelt i hold, hvor de lavede og opviste serier
på båndet i SkiArena. De var supergode og et par stykker, der aldrig har stået på båndet før, blev
lynhurtigt rigtig gode. Alle så ud til at more sig. Knud stødte til og skulle da også lige prøve båndet,
ret sejt af en 73årig.
Efter frokosten, som vi indtog her i Grumstolen, satte vi afsted på rulleski under Knuds kyndige
vejledning. Det var herligt. Knud demonstrerede forskellige teknikker, som vi efterfølgende
udførte på en relativt jævn P-plads.
Jeg sprang omkring, som en anden hoffotograf og tog billeder og film, som vi får lagt på
hjemmesiden/facebook.
Vi har været glade for at kunne tilbyde arrangementet til klubbens medlemmer. Vi har været
utroligt glade for den forældrestøtte, der har været (SÅ mange penge, fik vi jo heller ikke fra DIF),
så det var mere end velkomment med frokost og kage.
Med afholdelsen af denne camp, målrettet klubbens teenagepiger, håber vi at kunne fremme
kammeratskabet blandt pigerne på tværs i klubben. Vi håber også, at familierne derigennem,
lærer hinanden bedre at kende, så vi får mere klubliv og plads til, at vi kan dyrke sporten: at stå på
ski sammen, på flere niveauer.
Kommentarer/debat:
Karen: Hvordan sker rengøringen
Hanne: Året skifter 1. april. Frem til april er det Aarhus 1900. De kører det på skift blandt
medlemmerne. Vi over tager 1. april 2019 og så et år frem. Vi plejer hyre en ung.
Knud: god oplevelse at deltage på Pigecamp – gør det gerne igen
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Ole Mathiesen:
Børne-Ungdom Alpin og Alpin Kraftcenter Danmark (AKD)
Vores udgangspunkt er at vi er en idrætsforening – ikke en rejseforening.

Race Team får løbende nye familier ind, og det ser lyst ud i forhold til at kunne holde fødekæden
intakt, med tilgang af nye energiske børn og engagerede forældre. Race team aktiverer nu mere
end 40 børn i alderen 7-18 år i en skisportslig retning, men med forskelligt ambitionsniveau, fra få
træningsture årligt til en fuld satsning på ungdomslandshold.
Race team indgår i et nationalt klubsamarbejde omkring skitræning og konkurrencedeltagelse for
klubløbere igennem det Alpine Kraftcenter (AKD). Race team har været afsæt for en snes Aarhus
Løbere til de udvalgte AKD hold (Junior-Landshold, U-16 landshold og aspirant). Race team (og
AKD) har god og givende kontakt til vores løbere bosiddende i Norge, og som repræsenterer
klubben på flotteste vis ved nationale konkurrencer og internationalt.
Afholdte "dry-land" aktiviteter:
Fysisk træning + bånd skiløb august-oktober
Weekend barmarkssamling med fysiske test september
Pige-camp
Søndags barmark i Grumstolen og skoven i vinterhalvåret
På sne:
Stor deltagelse ved de 4 store nationale klubuger og ledsagende konkurrencer:
- uge 42 Sølden (Dan Cup 1)
- uge 48 Kvitfjell (Nordkreds Mesterskab)
- uge 3 Hafjell (Sjællandskreds Mesterskab)
- uge 11 Hafjell (DM)
Dertil:
- uge 52 Hafjell (Julerenn)
- uge 7
- samt mange ad hoc ture af uorganiseret karakter, løbsdeltagelse og for vores AKD løbere,
trænings og konkurrence ture under AKD.
Resultater:
Mange medaljer i børne og ungdom ved nationale konkurrencer, herunder 11 danske børneungdoms mesterskaber og flere vindere af Danmarks Cuppen.
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Flotte FIS punkter til vores tre unge FIS løbere (Katrine 2000, Jeppe 2001, Carl 2001).
Podie placeringer i norske løb til nogle af vores yngre løbere
Gode præstationer i Børne FIS løb og i franske løb.
Og med mere…
Organisatorisk:
Forældregruppen omkring race team bidrager på flotteste vis til at fremme sporten både i klubben
og nationalt. Vi deltager talstærkt ved træning og konkurrenceafvikling (officials, portvagter,
baneteam etc.). Vi har 2 repræsentanter i AKD´s bestyrelse, 2 i trænerudvalget under AKD og 1
repræsentant i forbundets bestyrelse. Alle arbejder uegennyttigt for at skabe et meningsfyldt og
frugtbart nationalt miljø omkring den alpine konkurrencesport. Aarhus Skiklub yder meget i
forhold til vores størrelse, vi brokker os sjældent, men arbejder fremad. Det kan vi være stolte af.
Det Alpine Kraftcenter:
Race aktiviteterne ind igennem AKD bliver et vigtigere og vigtigere element for vores klub i takt
med at de dygtigste løbere bliver ældre og skal favnes på et højt nationalt niveau, og i takt med at
gruppen af mindre børn vokser og derfor kræver mere. Dette opnår vi bedst igennem AKD
klubsamarbejdet omkring bl.a. træningsbaner og trænere på sne. Samtidig har AKD fungeret som
en katalysator i forhold til et tættere samarbejde med klubber der ligesom os favner et stort antal
aktive racere, med et betragteligt aldersspænd og niveauspænd, og bosiddende både udenlands
og indenlands. Det giver absolut mening.
Aarhus Skiklub har haft formandskabet i AKD siden dets stiftelse i 2015, og har støttet AKD's
beslutning om at flytte træningsbase fra Hafjell til Trysil. Der er opnået en meget perspektivrig
samarbejdsaftale med Skistar Trysil, og for både AKD og Skistar er det en klar målsætning at også
de øvrige ski-discipliner (langrend, freestyle etc.) indenfor for få sæsoner skal samles på Trysil, og
med en årligt tilbagevende Ski Festival. Dette er også DSKiF's ambition.
Slutteligt:
Sæsonen er i gang, og i uge 49 deltager 41 børne og junior løbere på træningstur til Trysil,
fantastisk!. Det er ny rekord for klubben og med os har vi en canadisk toptræner Chris Setchell!!.
Det bliver dog dyrt for Alpin Udvalget i startgebyrer ved konkurrencerne, men vores kassér
arbejder for at lande et underskud i næste regnskabsår, så måske det ikke er så skidt endda.
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Martin Faber:
Århus motion gik igen over alt forventning. En stor tak til alle de frivillige fremmødte – især for det
gode humør som I altid stiller op med.
Kommunikation: Vores kommunikationsrør ud til medlemmerne fungerer godt. Vi bruger
hjemmesiden, nyhedsbreve og vores overordnede facebook side og de 2 under-sider fra
Raceteamet og langrends/rulleski-aftaler. Der er god aktivitet og de bliver læst meget.
Alpin: En stor del af det alpine, er allerede nævnt af både Hanne og Ole.
Vi havde en del gode og spændende ture – alle med super undervisning og en masse aktive
kursister / løbere.
Kommentarer til udvalgene:
Michael: Opfordrer til vi undersøger muligheder for arrangere ture uden om eksterne arrangører,
så vi kan holde priserne på et fornuftigt leje.
Dorte: Stor ros til arrangørerne at turene.
Rune: Flot at vi kan fastholde og udvikle børne- og ungdoms arbejdet. Det er en stor prioritering
for mange, Nogle af de unge løber 50 – 100 dage om året. Men vi skal have mere fokus på hvorfor
vi taber folk, der tidligere har været medlemmer.
Beslutning:
Udvalgsberetninger taget til efterretning
4. Fremlæggelse af regnskab og budget
Niels Reinsholm fremlagde regnskabet for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018:
vi er i alt 333 medlemmer. Vores store udfordring er stor udskiftning af medlemmer – næsten 25%
forsvinder hvert år.
samlede indtægter på 201.169 kr. og samlede udgifter på 203.424 kr.
Det er et underskud på -2.255 kr. men da vi tidligere har besluttet at vores formue ikke behøver
være alt for stor, er det et overskud på 27.945 kr. i forhold til det budgetterede.
Vores samlede formue er på kr. 261.293 kr.
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Niels Reinsholm fremlagde budgettet for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019:
Budgettet bygget op som sidste år. Også i den kommende år budgetteres med en samlet
underskud på 37.500 kr. der tages fra formuen.
Søren Qvist: Det fint at vi har en målsætning om at bringe formuen ned, men jeg tænker at vi nu er
på et passende niveau. Hvis vi fremover vil øge eller bare holde samme aktivitetsniveau, skal vi
kigge på muligheder for at skaffe flere indtægter. Der er flere muligheder: Gennem
kontingentforhøjelse, flere medlemmer, sponsorer, arbejde for Aarhus Motion eller andet.
Dette vil vi diskutere i bestyrelse og tage op på næste års generalforsamling.
Kommentarer:
Torben: vi har tidligere været 1100 medlemmer. Det er flot hvis vi er på vej derhen igen.
Beslutning:
Regnskab 2017/18 enstemmigt godkendt
Budget 2018/19 til efterretning
5. Fastsættelse af kontingent
Niels Reinsholm: bestyrelsen foreslår uændret årligt kontingent i 2019/20:
voksen 500 kr.
familie 900 kr.
studerende mv 250 kr.
Det skal nævnes at opkrævning for kontingent 2018/19 er allerede udsendt. Så det er langt ud i
fremtiden vi kigger. Da alt andet i denne verden stiger bør det allerede nu nævnes at bestyrelsen
vil diskutere forslag til at vi hæver kontingentet i 2020/21 – altså de opkrævninger der udsendes
om 2 år.
Beslutning:
uændret kontingent i 2019/20 enstemmigt godkendt
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6. Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen om ændring af § 5 i vedtægterne: Valg til bestyrelsen. Formålet er alene at
sikre at hele bestyrelsen ikke er på valg hvert år, således at der er (større) sikkerhed for kontinuitet
i arbejdet. Der gøres obs på at vedtagelse betyder ændring i den udsendte dagsorden.
Debat/kommentarer:
Flere bemærkede at vedtægtsændringen også fjerner udvalgenes automatiske repræsentation i
bestyrelsen. Dette virker ikke hensigtsmæssigt
Det blev bemærket at de senest vedtagne vedtægter ikke er at finde på hjemmesiden
Det blev bemærket at følgende sætning ”Hvis formand eller kasserer udtræder, vælger bestyrelsen
efterfølgeren blandt de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.” sandsynligvis ikke er i
overensstemmelse med gældende foreningsjura.
Det blev stillet forslag om at udsætte vedtagelse af forsalget til næste generalforsamling.
Kommentarer fra bestyrelsen:
Det centrale er ønsket om at forhindre risiko for udskiftning af hele bestyrelsen. De tidligere nævnte udvalg
er slettet men erstattet af ønske om at ”Det tilstræbes at foreningens forskellige aktivitetsområder
repræsenteres i bestyrelsen”. Dette skyldes dels at udvalgene (bortset fra langrendsudvalget) reelt ikke
fungerer som udvalg samt at vi så også åbner op for muligheder for andre aktiviteter.
Beklageligt at de nugældende vedtægter ikke findes på hjemmesiden. Dette skal selvfølgelig være på plads
Vedtægterne skal selvfølgelig være lovmæssigt i orden – teksten om at ”Hvis formand eller kasserer
udtræder, vælger bestyrelsen efterfølgeren blandt de på generalforsamlingen valgte
bestyrelsesmedlemmer.” er ikke ny, men taget direkte fra nugældende vedtægter.
Fastholder forslaget, men vil selvfølgelig tjekke lovligheden.

Beslutning:
Forslaget sendt til afstemning:
forslaget til ændringerne af vedtægternes §5 enstemmigt vedtaget med 2 stemmer imod
lovlighed tjekkes inden næste generalforsamling
opdaterede vedtægter lægges på hjemmesiden.
Dagsorden ændret som konsekvens af vedtagelsen:
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Pkt. 7 Valg af bestyrelse:
pkt. 7 a. Valg af formand for 2 år
Søren Qvist foreslået og villig til genvalg. Ingen andre kandidater
Søren Qvist enstemmigt valgt
pkt. 7 b. Valg af kasserer for 1 år
Niels Reinsholm foreslået og villig til genvalg. Ingen andre kandidater
Niels Reinsholm enstemmigt valgt
Pkt. 7 c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Hanne Tirsvad og Martin Faber foreslået og villige til genvalg. Ingen andre kandidater
Hanne Tirsvad og Martin Faber enstemmigt valgt
Pkt. 7 d. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år
Ole Mathiesen og Knud Overgaard foreslået og villig til genvalg. Ingen andre kandidater
Ole Mathiesen og Knud Overgaard enstemmigt valgt
Pkt. 7 e. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år – vælges som hhv. 1. og 2. suppleant
Michael Rabek Schmidt og Jesper Lund Madsen foreslået
Michael Rabek Schmidt valgt som 1. suppleant og Jesper Lund Madsen valgt som 2. suppleant
Pkt. 8 Valg af revisor
Torben Hartmann foreslået og villig til genvalg. Ingen andre kandidater
Torben Hartmann enstemmigt valgt
Pkt. 9. Eventuelt
Kenneth Bøggild: Glad for at deltage. Glad for at lytte til debatten. Flot at I har aktiviteter på tværs
af grene hele året. Tak for samarbejde med både Ole Mathisen og Michael Rabek. Positivt at
Aarhus Skiklub aktivt engagerer sig i forbundet
Formanden takkede for et godt møde. Takkede for fremmødet – også til det spændende foredrag
fra Kenneth Collins forud for generalforsamlingen.
Ideen med af koble noget mere på generalforsamlingen virker som et rigtig godt initiativ.
Dirigenten takkede for god ro og orden
Mødet slut kl. 22.00
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