Referat fra Århus Skiklubs generalforsamling den 29/11 2010 kl. 19 på Grumstolen.
Per blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at der var indkaldt til generalforsamlingen rettidigt, men påtalte, at de indkomne forslag ikke var offentliggjort.
Desuden fik han godkendt, at interesserede gæster var til stede med taleret og uden stemmeret under generalforsamlingen. Per lovede at forsøge at
gennemføre generalforsamlingen på 1 time.
Gert aflagde beretning og nævnte, at det havde været et specielt klub år med både positive og negative oplevelser:
- Vi havde en stand på Skievent og skileg for børn var en succes
- Skigymnastikken er i gang igen i nye omgivelser i Motorikhallen i Vejlby og har succes med ca. 20 deltagere pr. aften. I foråret blev 'gymnastikken'
gennemført i DGI-huset i en måned.
- Der har været gennemført flere loppemarkeder til fordel for klubbens børnearbejde. Loppemarkederne er en økonomisk succes, men det er et stort arbejde
- Vi har haft officiel åbning af vores langrendsløjpe i True Skov med deltagelse af skovfogeden. Sporene blev trukket af en lokal landmand, idet vor
snescooter manglede en tændspole. Vi har siden fået endnu en snescooter.
- Klubbens hjemmeside har været død i en længere periode. Michael har trukket sig som webmaster. Rune Lippert tilbød at lave en ny hjemmeside. I
mellemtiden havde Kaj oprettet en midlertidig. Kaj har nu overtaget jobbet som webmaster på den nye hjemmeside, som kører med succes.
Langrend:
- Der deltog 15-20 løbere fra Århus Skiklub i Vasa-løbet
- Susanne, Jørn og Heinz deltog i DM i Norge
- Klubben har haft langrendsski m.v. til udlån
Rulleski:
- Kaj har deltaget i et rulleskikursus i Odense. Han kom hjem med 2 sæt
- Der har været inviteret til at prøve rulleski ved Hasle Bakker. Der kom mange interesserede
- Henri fra Estland, der er uddannet børnetræner, har tilbudt at være hjælpetræner i Århus Skiklub
- Der er gennemført Vest-cup og der har været rullet for dronningen på stadion
Medlemsmøde:
- Der har været afholdt et medlemsmøde. Mange meldte sig som frivillige til forskellige opgaver
- Der blev holdt fest i forbindelse med en løbe og fodboldlandskamp på storskærm
Samarbejde:
- Danmarks Skiforbund v/Tom Jensen har formidlet kontakt til Idrætssamvirket, SkiArena på Holmstrupgårdvej i Brabrand og til Idrætshøjskolen med henblik
på at få mere gang i Århus Skiklub
- Idrætshøjskolens elever er potentielle medlemmer hos os
- Vi har haft besøg af en gruppe fra Norge, som ville se, hvordan vi arbejder. Gruppen deltog i en mindre skievent i Århus
Samsø-turen:
- Blev gennemført med 6 deltagere
Gert sluttede sin beretning med at fortælle om klubbens mål:
- Genoptagelse af arbejdet med at få en lift i Hasle Bakker. Mulighed for at få jord fra Marselis-tunnelen
- Skileg for børn starter i 2011. Der er købt 15 sæt børneski
- Rulleski. Der er købt 5 sæt voksenrulleski evt. til udlejning ligesom i København
- Skigymnastikken styrkes
- Klubben starter et udviklingsforløb, som skal resultere i en medlemstilgang. Der stræbes efter 1000 medlemmer
- Samarbejdet med SkiArena, Idrætshøjskolen og andre skiklubber intensiveres i samarbejde med Tom Jensen
- Vore 2 snescootere skal ud at køre.
Beretningen resulterede i en dybtgående debat vedr.
- hvem der må deltage i skigymnastikken
- om samarbejdsaftalerne er skriftlige og om de kræver vedtægtsændringer for at give nye medlemsgrupper særlige vilkår
- vigtigheden af at få snescooterne ud så snart der er sne
- hvorfor hjemmesiden var nede så længe
- fortsættelsen af rulleskitræningen søndag og onsdag
- muligheden for menige medlemmer for at komme med i udviklingsarbejdet og for at bidrage til klubbens arrangementer (fester, ture, møder etc.). Der var
mange, der gerne vil give en hånd og påtage sig et ansvar.
Gert sluttede med at takke bestyrelse og de mange, der har bidraget.
Der var udvalgsberetninger fra langrends-, aktivitets- og kommunikationsudvalgene
Kassereren, Knud, fremlagde foreningens regnskab, der viste et overskud på 8.798 kr. og en egenkapital på 67.072 kr.
Der blev stillet spørgsmål vedr. de penge fra loppemarkederne, der er reserveret til ungdomsarbejde i skiklubben. Pengene tjenes ved, at skiklubben er

medlem af en forening, der giver mulighed for at hente ting på genbrugspladsen i Hasselager, og ved at Gert stiller en bil og et hus til rådighed og i øvrigt
udfører det meste arbejde selv. Ideen opstod for et par år siden, da Jacob ville starte en snowboard-afdeling under Århus Skiklub. Pengene kan bruges til
udstyr, kurser og instruktører f.eks. blev indkøbt en trailer sidste år. Den anvendes til afhentning af ting fra genbrugspladsen og er i øvrigt beregnet til
transport af vore snescootere. Gert blev takket for sin store indsats og måtte indkassere en næse for ikke at have informeret om formålet m.v. bredt og tidligt
nok. Detaljer om de hensatte midler skal med i næste års regnskab.
Dirigenten påpegede, at regnskabet skal være revideret 14 dage før generalforsamlingen og oplyste, at den hidtidige revisor havde trukket sig. Derefter blev
regnskabet godkendt af generalforsamlingen.
Derefter fremlagde Knud budgettet for næste år. Det viste meget store stigninger. Den store stigning i kontingentindtægten (fra 24.225 til 44.000 kr.) blev
betegnet som et 'trosspørgsmål', men der er allerede en god medlemstilgang.
Budgettet medførte en overordentlig spændende debat vedr. fremtiden. Medlemshvervning koster penge. Udvidelse af rulleski-aktiviteterne koster penge,
brugerbetaling blev nævnt. Alpin-aktiviteter hos SkiArena vil blive med brugerbetaling. Uddannelse af skileg-instruktører bliver i Skiforbundsregi. Muligheden
af at søge fonde blev nævnt.
Der blev udtalt tilfredshed med 'det' vi får for vort nuværende beskedne kontingentbeløb.
Budgettet blev godkendt.
Kl. 21.03 til 21.11 holdt vi pause, og foreningen gav en Sneugle-julebryg.
Kontingentsatserne for 2012 blev grundigt debatteret. Det blev vedtaget, at:
Almindeligt personligt medlemskab skal koste 400 kr. pr. år.
Familiemedlemskab 750 kr. pr. år.
Ungdomsmedlemskab (dvs. indtil 18 år og/eller gymnasieelev/lærling/studerende med studiekort) 200 kr. pr. år.
Der var indkommet 3 forslag. Det første blev trukket tilbage, idet aftalerne med Idrætshøjskolen endnu ikke var endelige, så det vides ikke om der bliver
behov for en vedtægtsændring. Det næste var stillet af dirigenten og blev vedtaget: For fremtiden skal formandens beretning, udvalgenes beretninger, og
regnskabet offentliggøres på nettet. Endelig var der et forslag fra Anne Damgård om at opprioritere teknikundervisningen i rulleski. Det blev støttet af
generalforsamlingen.
Gert blev genvalgt som formand.
Preben var ikke på valg. Susanne og Torben genopstillede ikke.
Klaus, Kaj og Heinz blev valgt til bestyrelsen.
Martin Rise og Susanne blev valgt som hhv. 1. og 2. suppleanter.
Torben blev valgt til revisor.
Eventuelt:
- Klaus fortalte om planerne vedr. alpintræning indendørs i SkiArena: 2 gange pr. måned. Deltagelse i DM. Brugerbetaling kr. 50 pr. gang for 2 timer incl.
instruktør og udstyr. Egne støvler anbefales. Hjelm er påbudt.
- Dorte lovede en vinter-ski-fest i januar. Der blev foreslået en løbetur, evt. orientering med poster f.eks. skileg og mountainbike.
- Kaj bad forsamlingen bidrage med artikler el. l. til hjemmesiden
- Karen bad om oplysninger om Idrætshøjskolens skiture. Det blev oplyst, at de kommer til at ligge på hjemmesiden
- Kaj oplyste, at hjemmesiden altid er opdateret vedr. aktiviteter
- Dorte foreslog at der SMS'es vedr. skiløb på Golfbanen evt. med efterfølgende kakao i klubhuset. Bestyrelsen bad om at kommunikation vedr.
arrangementer ligges på hjemmesiden for ikke at danne lukkede grupper.
- Gert foreslog, at vi laver et Århus-mesterskab, nu hvor der er sne. I 1932 fik den nystiftede Århus Skiklub 50 nye medlemmer i forbindelse med et Århusmesterskab. Det er en betingelse, at vi kan trække gode spor. Ideen fik støtte.
- Interessen for at få gang i snescooteren var stor og medførte en god og lang drøftelse. Susanne påtog sig at være kontaktperson og ansvarlig for trækning af
spor i True Skov og Heinz tilsvarende på golfbanen i Skåde. Det blev foreslået, at Lars Torstensen opfordres til at reparere scooterne.
- Det blev foreslået, at vi får ny klub-påklædning

- Det blev fortalt, at Gert har snakket skiløb med prinsesse Maria og hendes hofdame, og at han har inviteret dem begge til at prøve rulleski, næste gang de er
på Marselisborg Slot
- Der er 160, der modtager vort nyhedsbrev
Dirigenten, Per Hjort, takkede forsamlingen for den imponerende interesse for at deltage i debatten. Der havde været 83 indlæg.
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.36.
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