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Generalforsamling i Århus Skiklub, torsdag den 21. november 2013
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
Søren Quist blev valgt som dirigent.
Referent: Hanna Marsi
Generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne §9 indkaldt ved annoncering på hjemmesiden senest 2
mdr. før generalforsamlingens afholdelse og ved indkaldelse senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse.

2. Formandens beretning
Kaj.
Formandens beretning vedhæftes referatet.
Kommentar fra Torben Hartmann. Synes godt om medlemsfremgangen. Godt at der arbejdes på at få gang i
aktivieteter for børn og unge både hvad angår langrend og alpint.
Formandens beretning blev godkendt.

3. Udvalgenes beretning
Alpint udvalg:

Jesper

Jesper orienterede om barmarkstræning fra klubhuset.
Alpintræning på rulllebånd i SkiArena til favorabel pris for skiklubbens medlemmer, kr. 50 for børn kr. 75 for
voksne. SkiArena er flyttet til Racehall i Viby. 4 timers træning hver anden mandag i vinterhalvåret. Først for
børn og unge derefter for voksne. Stor børne- og ungeaktivitet med ca. 20 på båndet til hver træning.
Arrangerer ture i samarbejde med forskellige klubber. Der har lige været klubtur til Snowdome i Hamburg.
der er arrangeret tur til nordkredsmesterskaberne i uge 49 med 17 deltagere fra Aarhus Skiklub, hvor der
skal forsvares nogle titler.
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Uge 11 Passo Tonale tur 64 tilmeldte, klubmesterskaberne afholdes 27 børn, egne instruktører, tilskud til
en italiensk portløber, der skal træne børnene i portløb.
Købt for kr. 10.000,- porte til børn, unge og voksne, - og andre småting. Samt kuldevenlig boremaskine på
vej. Materiellet skal bruges til alle ture, hvor der er behov.
SkiEvent: I år var der ikke skiklubmedlemmer på bakken. Skieventen var rykket til oktober. Sidste år var det
i november.
Langrendsudvalg:

Mie

Oplevet stor tilgang til både rulleski og andre langrendsaktiviteter.
Thorax træning. Der er bestilt 2 stk. Thoraxtrainere til opstilling i kubhuset. Den 10. december er første
træningsaften. Prisen bliver lidt billigere end tidligere kr. 100,- pr. måned. Pt. er det 17 betalende deltagere.
Thoraxtræning er pt. mest en vinteraktivitet. I princippet kan det køre hele året rundt. Til Thoraxtræningen
er også indkøbt måtter, pilatesbolde, medicinbolde mv., så vi kan lave cirkeltræning som hidtil.
Søren synes det er rigtig positivt at vi prøver at flytte Thoraxtræningen til klubhuset, men opfordrer dog til
at have øjne og øre åben for at finde et alternativt træningslokale, hvis det skulle vise sig ikke at være
ideelt.
Preben oplyste, at der er elastikker og bolde i udhuset.
Kommunikationsudvalg:

Faber

Der er indkøbt 30 T-shirts - røde med skiklublogo - til brug ved arrangementer.
Kaj opfordrede medlemmerne til at bestille klubtøj – se på hjemmesiden.
Jesper orienterede om dialog med Snowpark 2000 om evt. at blive organiseret under Aarhus Skiklub. Den
gamle lift er forsøgt at komme i spil til denne målgruppe.
Aktivitetsudvalg:

Hans

Nytårskur sidste år det skulle have været julefrokost men gik op i røg, men vi havde en hyggelig nytårskur i
SkiArena med aktivitet på rullebåndet som opvarmning. Vi foreslår nytårstaffel d. 11/1 kl. 18.00. Der
kommer en nyhedsmail en af dagene.
Er der nogen der føler for at arrangere en sommerfest, en AfterSki fest eller andet, så sig til.
Faber opfordrede til at arrangere en AfterSeason fest, hvor man kan prøve hinandens aktiviteter.
Jesper takkede Preben for initiativ til at arrangere Samsøtur. Håber på flere vil deltage.
Søren: Vi kan rigtig godt bruge nogle af Alpinfolkene til at hjælpe til f.eks. Marselisrulleskiløbet. Vi skal
bruge hinanden gensidigt.

4. Fremlæggelse af regnskab samt vedtagelse af budget
Regnskab.
Niels takkede Knud for overdragelse til ny kasserer og Torben Hartmann for stor hjælp til regnskabet.
Forudbetalt kontingent indregnes nu fremover som indtægt på det tidspunkt det er betalt,- modsat det
regnskabs- eller bogføringssystem Knud har brugt.
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Der er ved at blive indført kontingentbetaling via PBS for alle skiklubber under Danmarks Skiforbund; men
systemet fungerer endnu ikke.
Skiklubben har tegnet indboforsikring.
Nyt princip at aktier kun angives med pålydende værdi mod tidligere kursværdi.
Regnskabet blev godkendt.
Budget
Ole Mathiasen efterspurgte retningslinjer for min. størrelse af egenkapital. Den kommende bestyrelse
overvejer.
Rune spurgte til den ret store udgift til ungdomsarbejde i regnskabet, mens der i budgettet er store poster
på langrend og alpin?
Niels svarede at ungdomsarbejdet er indeholdt under langrendsudvalget hhv. alpinudvalget i det nye
budget.
Ole Bülow gjorde opmærksom på, at indtægter for Thoraxtræning ikke er indeholdt i budgettet.
Ole Bülow opfordrede til at undersøge, som det kan fås billigere indboforsikring. Niels undersøger.
Faber håber at skigymnastik kommer op at køre igen; men gør det ikke, så er der en post i budgettet vi kan
bruge til noget andet.
Budgettet blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser for sæsonen 2014/2015:
Junior (under 18 år) og studerende
kr. 250 pr. år
Senior
kr. 500 pr. år
Familie
kr. 900 pr. år
De uændrede kontingentsatser blev vedtaget.

6. Indkomne forslag
Ingen.

7. Valg af formand
Kaj blev genvalgt som formand.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
Kasserer:

Niels Reinsholm blev genvalgt

Alpint udvalg:

Hans blev valgt (tidligere aktivtetsudvalgsformand)

Langrendsudvalg:

Mie blev genvalgt

Kommunikationsudvalg:

Martin Faber blev genvalgt

Aktivitetsudvalg:

Jesper blev valgt (tidligere alpinudvalgsformand)
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Suppleanter (2 stk.):

Karen Clausen blev genvalgt
Ole Mathiassen blev valgt

9. Valg af revisor
Torben Hartmann blev genvalgt

10. Eventuelt
Faber oplyste om langrendsudstyr gratis 15-16 par ski og nye støvler samt 5-6 par alpinski, som skiklubben
har fået af SkiExperten i Viby.
Ole efterlyste fælles aktiviteter for alpin og langrend.
Torben fandt det rigtig interessant om vi kan få nogle snowboardere med i skiklubben.
Hans oplyste at Rune Liepert er ved at arrangere en tur til Hemsedal, sidste weekend i marts eller i april til
meget rimelige priser, - 3 dage på ski. Langrends og alpintur.
Mie gjorde opmærksom på klubaften den 3. december med besøg af Jørgen Pedal - ejer Snowfun skibutik i
Roskilde, som kommer og fortæller om ski-udstyr.
Mie reklamerede for køb af Klubhæfter til kr. 200 pr. stk., hvoraf de 100 kr. går ubeskåret til skiklubben.
Kaj opfordrede til at få gang i skigymnastikken også med deltagelse fra Alpinister.
Kaj opfordrede til at bruge klubhuset endnu mere.
Der er fælles frokost efter barmarkstræning. Det kunne langrendsløberne også gøre…

