Generalforsamling i Århus Skiklub
Torsdag den 22. November 2012
i klubhuset ”Grumstolen” på Grumstolsvej 48, Højbjerg
Generalforsamlingen starter Kl. 19.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Århus Skiklub. Dagsorden ifølge klubbens
vedtægter:

1.

Valg af dirigent.

2.

Formandens beretning.

3.

Udvalgenes beretning.

4.

Fremlæggelse af regnskab samt vedtagelse af budget.

5.

Fastlæggelse af kontingent.

6.

Indkomne forslag:

Forslag om vedtægtsændring vedr. klubbens navn og historie:
§ 1 Foreningen Navn:
Foreningens navn er Århus Skiklub med hjemsted i Århus Kommune. Klubben er stiftet den
05.12.1932. Den 14.05.1973 fusionerede Århus Skiklub med Dansk Bjergklub afd. Vest og fik det
nye navn : ”Århus Skiklub og Dansk Bjergklub afd. Vest”. Den 14.01.1980 blev klubben igen
selvstændig skiklub med navnet : ”Århus Skiklub” og fik i den forbindelse nye vedtægter.
Klubben er tilsluttet Danmarks Skiforbund under Dansk Idrætsforbund (D.I.F.) og gennem
Danmarks Skiforbund ligeledes tilsluttet Federation Internationale de Ski (F.I.S.)
7.

Valg af Formand.

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.

9.

Valg af revisor.

10.

Eventuelt.

Forslag til den kommende generalforsamling, bedes indsendt inden torsdag den 8. november 2012
til formand Gert Rasmussen, Bushøjvænget 14, 8270 Højbjerg, tlf: 2320 2306 eller på e-mail:
bestyrelsen@aarhusskiklub.dk

Referat fra Generalforsamling i Århus Skiklub
Torsdag den 22. november 2012, kl.19.00
Grumstolen, Grumstolsvej 48 Højbjerg

1.
Valg af dirigent.
Søren KQvist blev valgt til dirigent
Michael Astrup Petersen blev valgt til referent
2.
Formandens beretning.
Ingen beretning da formanden er trådt tilbage. Den konstituerede formand Kaj havde på grund af
kort tid ikke havde lavet en beretning. Beretningen bliver derfor udvalgenes beretning.
Orienteringen om hvorfor formanden ikke holdt beretning og hans afgang blev taget til efterretning.
Fra generalforsamlingens deltagere side blev det opfordret til at beslutningen om honorar blev en
generalforsamlingsbeslutning
3.
Udvalgenes beretning.
Alpinudvalgets beretning blev givet af Jesper.
Langrendsudvalgets beretning blev givet af Kaj.
Kommunikationsudvalgets beretning blev givet af Kaj.
Beretningerne blev diskuteret og taget til efterretning af generalforsamlingen.
Beretningerne er tilgængelige på klubbens hjemmeside.
4.
Fremlæggelse af regnskab samt vedtagelse af budget.
Regnskabet for 2011/12 blev fremlagt af Knud.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt
Regnskabet er tilgængeligt på hjemmesiden.
Budgettet for 2012/13 blev præsenteret af Knud.
Budgettet blev debatteret af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen anbefaler at, reglerne for honorar skal præciseres af bestyrelsen.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
5.
Fastlæggelse af kontingent.
Forslag til kontingentforhøjelse for 2013/14 blev fremlagt af Knud.
Forslaget blev debatteret af generalforsamlingen.
Forslaget er vedtaget med 16 stemmer for, 10 stemmer imod, 1 hverken for eller imod. Forslaget er
vedtaget.
6.

Indkomne forslag:

Forslag om vedtægtsændring vedr. klubbens navn og historie:
§ 1 Foreningen Navn:
Foreningens navn er Århus Skiklub med hjemsted i Århus Kommune. Klubben er stiftet den
05.12.1932. Den 14.05.1973 fusionerede Århus Skiklub med Dansk Bjergklub afd. Vest og fik det
nye navn : ”Århus Skiklub og Dansk Bjergklub afd. Vest”. Den 14.01.1980 blev klubben igen
selvstændig skiklub med navnet : ”Århus Skiklub” og fik i den forbindelse nye vedtægter. Klubben
er tilsluttet Danmarks Skiforbund under Dansk Idrætsforbund (D.I.F.) og gennem Danmarks
Skiforbund ligeledes tilsluttet Federation Internationale de Ski (F.I.S.)
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7.
Valg af Formand.
Forslag fra til bestyrelsen til ny formand: Kaj Jensen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Kaj modtog valget som ny formand for Århus Skiklub med én betingelse: Kaj vil som formand for
Århus Skiklub IKKE modtage honorar for sin indsats.
8.
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.
Knud genopstiller ikke som kasserer, så bestyrelsen foreslår Niels Reinsholm som nyt
bestyrelsesmedlem med ansvar som kasserer.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Niels modtog valget.
Jesper Lund Madsen genopstillede som bestyrelsesmedlem med ansvar for alpinudvalget.
Forslaget blev vedtaget.
Heinz foreslog nyvalg af hans bestyrelsespost med ansvar for langrendsudvalget.
Mie Dohn Pedersen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Som bestyrelsesmedlem med ansvar for kommunikationsudvalget blev Martin Faber foreslået af
bestyrelsen.
Martin blev enstemmigt valgt.
Som bestyrelsesmedlem med ansvar for aktivitetsudvalget blev Hans Guldager Knudsen foreslået af
bestyrelsen.
Hans blev enstemmigt valgt.
Som suppleanter for bestyrelsesmedlemmer blev valgt Susanne Jars og Karen Clausen.
9.
Valg af revisor.
Torben Hartmann modtog genvalg.
10.
Eventuelt.
Der var 28 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen.
80 års jubilæum bliver officielt aflyst af bestyrelsen.

