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Referat fra generalforsamling i Århus Skiklub, onsdag den 26. november 2014
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
Knud Overgaard 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
Se Formandens beretning ved Kaj.
Bemærkninger:
Aarhus Skiklub har pt. 52 aktive, som træner i SkiArena
3 klubmedlemmer har taget instruktørkursus i SkiArena, så klubben nu råder over 5 instruktører.
Der blev udtrykt ønske om at få skigymnastik og torsdagsrul på programmet igen.
Drøftelse vedr. opdeling i grupper til søndagsrul. Der foreslås arbejdet med en ”mellemgruppe” bl.a. for
rulleskiløbere, som har gennemført kurset ”Rulleski for begyndere”.
Formandens beretning blev godkendt.

3. Udvalgenes beretning
Se Beretning fra alpint udvalg ved Hans.
Beretning fra langrendsudvalget ved Karen/Kaj:
Se formandens beretning.
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Beretning fra kommunikationsudvalget ved Faber:
Artikel i Skimagasinet.
Aarhus Skiklub kåret som mest aktive skiklub i DK foran bl.a. Hobro Skiklub
Danmarks Skiforbund har gjort meget for at promovere. Har lavet en PR film om Aarhus
Skiklub. Filmen blev vist i pausen.
Beretning fra aktivitetsudvalget ved Jesper.

4. Fremlæggelse af regnskab samt vedtagelse af budget
Fremlæggelse af regnskab og budget ved Niels.
Regnskab og budget blev vedtaget.

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
Kontingentet blev vedtaget.

6. Indkomne forslag
Ingen

7. Valg af formand
Kaj blev genvalgt

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
Kasserer:

Niels Reinsholm blev genvalgt

Alpint udvalg:

Hans Guldager blev genvalgt

Langrendsudvalg:

Knud Overgaard blev valgt

Kommunikationsudvalg:

Martin Faber blev genvalgt

Aktivitetsudvalg:

Jesper L. Madsen blev genvalgt

Suppleanter (2 stk.):

Karen Clausen og Ole Mathiassen blev valgt

9. Valg af revisor
Torben Hartmann blev valgt
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10. Eventuelt
Drøftelse vedr. evt. fælles klubtur for langrend og alpin sidst på sæsonen f.eks. til Hemsedal, eller
Hafjell eller evt. Oslo Nordmarka.
Kaj foreslog evt. at overvejen en ”opvarmingstur” tidligt på sæsonen.
Preben foreslog at tage med Happy Skiing til Sct. Martin i påsken.
Preben forespurgte vedr. vejen ind til Grumstolen om der er mulighed for at få lagt stabilt grus på
vejen.
Kaj svarede på Niels vegne (Niels sidder i husudvalget), at kommunen har lovet at reparere
grusvejen, når træfældningsarbejdet er slut.

