Referat generalforsamling Aarhus
Skiklub 25.11.2015
Referent : Stefan FromMøller
Fremmødte : 15 medlemmer + de 6 bestyrelsesmedlemmer
Selve indkaldelsen til generalforsamling er udsendt med følgende dagsorden jvf foreningens
vedtægter :
1. Valg af dirigent – herunder godkendelse af generalforsamlingen
2. Formandens beretning
3. Udvalgenes beretning
4. Fremlæggelse af regnskab samt vedtagelse af budget
5. Fastsættelse 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 – herunder godkendelse af generalforsamlingen
Søren Kvist opstilles af bestyrelsen og vælges.
Det skal besluttes om det er en lovlig generalforsamling, da det ikke er meldt ud 2 måneder
inden. Det vedtages at det er en lovlig generalforsamling.
2. Formandens beretning
Henviser til separat dokument. Se under ‘Referater’ på klubbens hjemmeside.
Medlemmer for de forgangne år oplistes.
Hovedparten af medlemmerne bliver i klubben. 25 % forøgelse det forgangne år.
Dskif ændret vision. Vi lever som skiklub op til dette.
Alpin repræsenteret ved DM på Hafjell med mange flotte medaljer.
Trænet indendørs i skiarena for raceholdet.
DM langrend mange medaljer hjemtaget igen i år!
Langrendsudvalg har planlagt årets aktiviteter.
Rulleski stor fokus for Dskif og Aarhus skiklub. Der afholdes kursusrække for begyndere af
4 gange. 3 kurser afholdes i efteråret.
Klubbens hjemmeside og facebook bruges flittigt.
Vi skal som klub gøre det godt for vores trænere, så det gøres mere attraktivt og lettere at
rekrutere nye.
Projekt rulleski arbejdes med af Stefan. Starter med udbud til skolerne i forbindelse med den
åbne skole. Skulle gerne på sigt kunne munde ud i noget i stil med det alpine tilbud på
langrendsfronten.

Herefter en navnerunde.
Jesper udtræder af bestyrelsen og får derfor en a erkendelse. Ligeledes får Kaj der er trådt
ud af bestyrelsen i løbet af året.
3. Udvalgenes beretning
Alpin: Ole beretter. Alpinafdelingen er igen i vækst. Visioner for fremtiden er hvad Ole
fokuserer på.
Fortæller om en stille og forsigtig pige og hendes utrolige udvikling. Hun er den hurtigste
kvinde i Aarhus Skiklub på porte.
Klubbens fokuspunkter ligger under Dskifs ønsker og aktiviteter. Vi har et klart fokus og
ønske om at bibeholde vores fokus på idrætsdelen/racedelen. Fremover vil vi gerne
fokusere mere på “adventure” hvilket er de mere alternative sider af skiløbet. Fokus på
instruktører inden for disse områder.
Skiarena er uundværlig og roses meget af Ole. Ligeledes klubhus og barmarkstræning.
DM 9 guldmedaljer. Mest vindende klub i de yngre aldersklasser. Dog er medaljerne ikke
fokus for klubben.
Aarhus skiklub tog 17 af 24 medaljer i de kategorier vi stillede op i. Danmarks mest vindende
klub.
Nordkredsmesterskaber. 25 tilmeldte mod 9 for to år siden.
Henvendelser fra “norske danskere” om medlemsskab i klubben.
Søren kommenterer, at han er meget imponeret over alpinafdelingens udvikling gennem de
sidste år.
Langrend: Ved Knud.
Kursus i rulleski et par gange sidste efterår. Søndagsrul og cirquittræning i vinterhalvåret.
Smørekursus i vinter af Heinz og Kaj.
Flere veteranmedaljer ved DM til klubben.
En del deltagere i større udenlandske løb.
Introaften til Vasaloppet. Mindst 11 deltagende fra klubben.
Knud har deltaget i Birkebeineren 10 gange. Nok en håndfuld deltagere fra klubben.
I sommer var vi nogle stykker på instruktørkursus. Heinz, Knud og Stefan.
En del deltagere i Vestcup.
Knud har undervist skoleelever på Samsø. Ligeledes på Lystrup skole og en henvendelse
fra Egå gymnasium.
Åbning af Skiarena Vesterhav med mediebevågenhed og deltagelse fra Dskif.
Oprydning i kælderen. Ser rigtig pænt ud dernede nu. Desuden
Store forventninger til projekt rulleski og forhåbninger om at det kan blive noget i stil med
skiarena.
Stefan fortæller om projekt rulleski og hvad det indeholder. Knud nævner ULF og deres
økonomiske midler.
Jesper bekræfter med Dskif bestyrelsesbriller på. Har haft besøg fra FIS der mener
Danmark har mange muligheder på rulleskifronten.

Søren foreslår et samarbejde med Odder kommune eller Favrskov kommune som
supplement eller i stedet for Aarhus kommune. Kommenterer ligeledes at der i Oksbøl er en
vision om et stort løb med op mod 2000 deltagende i 2020. Kalder det rulleskienes vasa.
Niels beretter om oversvømmelser i kælderen. Skulle være udbedret. Roser Heinz og Knud
for at ordne kælderen.
Der spørges ind til hvad klubben gør for at vedholde nye medlemmer.
Medlemslister holdes hemmelige af privathedshensyn til medlemmerne. Ikke til at kontakte
de individuelle medlemmer.
Kaj kommenterer at vi er en åben klub med mange aktiviteter. Begynderrul, thoraxtræning,
søndagsrul m.fl. desuden er vi åbne for indkomne ideer til aktiviteter.
Nye medlemmer har ikke mulighed til at komme i kontakt til andre i klubben. Det ses som en
lukket klub.
Indtil andet vedtages er klubbens medlemmers informationer lukkede. Man kan kontakte
bestyrelsen for at få udleveret et medlems kontaktoplysninger.
Kommunikation: Martin Faber.
Vi har haft god aktivitet i informationer frem til Maj og så mindre i to måneder frem.
Facebook og klubbens nyhedsbrev er godt benyttet. Tilgang i medlemmer til
facebookgruppen og kun en enkelt afmeldt nyhedsbrev.
Holdsport.dk er blevet et redskab i klubben, det er et håb af få det integreret i fremtiden.
Tilmelding til eks. Barmarkstræning, mandagstræning og raceteam.
Folk udefra kontakter klubben for at blive trænere i klubben.
MTB starter op til april i forbindelse med Dskifs visioner om helårsaktiviteter.
DM i indendørs skiløb afholdt for første gang i år. 6 medaljer ud af 14.
En del af Oles vision  Glæden ved skiløb og lysten til udvikling af skiløb.
Aktiviteter: Jesper
Samsø turen afholdt i år i september. 5 afsted. Vil meget gerne have flere med. Kan både
løbe på rulleskøjter og rulleski. Indlogeres på vandrerhjem. Kaj bakker op om at det tidligere
var en rulleskitur, og at det var hyggeligt.
Vigtigt mål som skiklub at vi har aktiviteter på tværs af discipliner i klubben. Fokus for
bestyrelsen i fremtiden.
4. Fremlæggelse af regnskab samt vedtagelse af budget
 regnskabet for det 2014/15  kan findes under under ‘Referater’ på klubbens hjemmeside.
Kasseren er både glad og ked af det. Velpolstret klub. Kalkuleret med budget på 4000 men
har i stedet overskud på 17.917. Ked af det,da klubbens ånd er at vi ikke skal samle penge
sammen, men at vores penge skal ud og arbejde til glæde for vores medlemmer.
Gennemgang af regnskab og forklaring af de forskellige poster.
Vi har i klubben det vi kan kalde engangsmedlemmer. To grupper af dem. 1. Deltagere i
større løb der kræver medlemskab af en klub. 2. Deltagere på de alpine ture.
De enten melder sig ud eller lader være med at betale kontingent, indtil kassereren sletter
dem som medlemmer.

Niels fortæller at det er klubbens frontfigurer der holder klubben i live og medlemmerne
glade. Både på alpin og langrendssiden. Han mener vi som klub skal forkæle disse
frontfigurer.
54 nye medlemmer siden juni. Dog også flere slettet.
Der spørges hvorfor der er udgifter til instruktører under alpinafdelingen og ikke
langrendsafdelingen?
 Der foreligger ingen forespørgsler for udbetalinger til instruktørgodtgørelse. Der er et
honorar på 50 kr pr. Time for instruktørarbejde. Der udarbejdes en liste af
langrendsudvalget over instruktørarbejde.
Der efterspørges en post i budgettet der hedder “nets og internet”?
 Posten er skjult i posten “Administration og bestyrelse”
Der plejer at være en materialeliste over klubbens materielle værdier/investeringer.
 De eneste materielle inventarer der ikke er registreret er klubtrøjer.
 Tradition for at når materiale er indkøbt (eks thorax trænere) nedskrives de til 0. Men
forsikrede gennem løsøreforsikringen.
 Det undres hvorfor klubbens store aktiver ikke fremgår af regnskabet når de står som
passiver.
 Det foreslås at materialelisten indgår som bilag til regnskabet så den kan ses på
generalforsamlingen.
 Niels vil lave en inventarliste der er tilgængelig for klubbens medlemmer med
indkøbspris på værdierne.
Det foreslås at der til næste generalforsamling vises en liste over medlemsbevægelser. Det
er en interessant opgørelse er der enighed om. Der er i år 35 medlemmer under 18 kontra
11 for 5 år siden. Vi er blevet mere en familieklub.
Regnskabet godkendes enstemmigt!
Budget fremlægges for næste regnskabsår. Det er forsøgt at lave et underskud på 12.000.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Der spørges om der er penge til indkøb? Niels siger at med vores velpolstrede økonomi er
der penge til indkøb.
6. Indkomne forslag
Udgår
7. Valg af formand
Hans genopstiller.
Hans genvælges!
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
Kasseren Niels Reinsholm  genopstiller. Genvælges!
Alpinudvalgsrepræsentant: Ole Mathiassen  genopstiller. Genvælges!
Langrend: Knud Overgaard  genopstiller. Genvælges!
Kommunikation: Martin Faber  genopstiller. Genvælges!
Aktivitetsudvalg: Stefan FromMøller opstilles og vælges
Suppleanter:




Søren Kvist
Jonas Ubbesen

Der skal fastlægges 4 bestyrelsesmøder i dag for at aflaste formandens arbejde med at
finde datoer hvor alle kan.
9. Valg af revisor
Torben Hartmann genindstilles. Vælges!
10. Eventuelt
Der står en lift i skuret. Hvorfor står den og fylder? Det foreslås at den skal sælges. Den nye
bestyrelse tager den op.
Opbakning omkring ture på tværs af disciplinerne. Alpin og langrend og det opfordres til at
fokusere på det.
Husk at gøre reklame for klubbens aktiviteter over for nye medlemmer.
Kaj gør reklame for DM i langrend i uge 5. Der ligger en alpinbakke lige ved siden af
langrendssporet til alpinisterne.
Smørekursus ved Jonas Thor Olesen foreslås. Swix importøren i Vejle vil gerne donere
smøring. Surfline vil meget gerne deltage i et arrangement. Langrendsudvalget tager det op.
Det nuværende smørekursus er et praktisk kursus hvor vi smører vores egne ski. Det
forklares at dette forslag skulle være et praktisk kursus med fokus på den individuelles egne
ski i fokus.

