Generalforsamling i Århus Skiklub, 24.11.2016, Grumstolen.
Referent : Hanne Tirsvad - med supplement fra Ole Mathiassen og Hans Guldager

1. Valg af dirigent.
Jesper accepterer dirigentposten. Det konstateres, at vi har et beslutningsdygtigt fremmøde.
Dagsordenen præsenteres.

2 . Formandens beretning (se evt. bilag):
Vi er i skrivende stund 330 medlemmer, både langrend og alpine. Der har i løbet af 2016
været afholdt følgende aktiviteter fordelt på ugerne: klubture i 53+7+11. Derudover har der
løbende været barmarktræning søndage samt indoor skiløb i SkiArena. Klubaften om DDS/
Interski. Langrendsiden har afholdt Vasa, Birken og DM. Desuden er der rulleskitræning og
-kurser, konkurrence og smøreaften i klubhuset.
Bestyrelsen ønsker et nyt medlemssystem. Der er med det stigende medlemstal blevet
behov for et system, der kan lette arbejdet for bestyrelsen, herunder kassereren.
Bestyrelsen vil se på, hvad andre klubber har, eksempelvis Hareskoven og Hobro Skiklub
(Conventus) og vælge et system, der passer.
AAS vil se på, hvordan vi fremover kan belønne vores trænere i form af eksempelvis
efteruddannelse. Det skal være en fair og attraktiv belønning, som skal øge
kompetenceniveauet og der bl.a. optjenes points, som kan anvendes i butikker. Hvis vi
udvikler gode trænere, får vi medlemmer ad den vej. Både alpin og langrend kan ligeledes
hente kommunal støtte. Der skal nedsættes et udvalg tilat se på dette og medlemmerne
opfordres hermed til at byde ind.
Nogle i klubben efterspørger enten en facebookgruppe el. lign. til at aftale ad hoc
ture/træningspas, der ligger ud over de faste arrangementer. Det er muligt at det kan komme
ind under AAS hjemmeside, når bestyrelsen får set på og valgt det nye system.

3 . Udvalgenes beretninger:
Knud, langrend:
Knud, langrend, kan berette, at der forløber 5-6
rulleskikurser henover året. Der er
ugentlig rulletur fra
Grumstolen søndag. Thoraxtræning hver onsdag. Langrendgruppen
har
haft deltagere med i hhv. Vasaloppet og Birken samt i Rold Skov. ULF: Uddannelse
og Læringsforløb, har sponsoreret 20.000,- kr til
indkøb af rulleskiudstyr til undervisning
af skoleklasser. Det er
Knus og Heinz, der står for denne undervisning. Det overvejes,
om
AAS skal til at tilbyde skiskydning på rulleski.

Martin Faber:
Martin Faber kan fortælle, at mange af klubbens medlemmer IKKE er på bare et af klubbens
tre medier: facebook, hjemmesiden ell. ?

Ole, Alpin:
Ole fortæller, at klubben har haft vækst i alpin-medlemmer. Der er både engagerede
race-børn og forældre. Vi har etableret godt samarbejde med andre klubber, bl.a.
Hareskoven og Hobro. Der er kvalitet i træningen. Vi har haft mange klubture, 50 dage på
sne i udlandet, det er blevet til 9 ture i ´15-´16.
AAS tilbyder:
1. Klubliv, fællesskab.
2. Alpint skiløb inkl. Konkurrencer, som idræt.
3. Instruktøruddannelse.
4. AAS tilbyder anderledes skiløb end de kommercielle udbydere.
Klubbens størrelse har efterhånden medført, at der må etableres flere udvalg, som skal
varetage det praktiske arbejde med afviklingen af div. ture, løb, ungdomshold etc. på både
alpin- og langrendsiden. Bestyrelsen skal således have en mere understøttende rolle i stedet
for at have direkte indflydelse på klubarbejdet.

PAUSE - med gæste indlæg af Bente fra Hobro skiklub.
Bente fra Hobro glæder sig meget over klubbens fremgang. Hun kan berette om, at Hobro
har flere pokaler, der uddeles årligt til bl. a. Nordkredsmesterskabet samt en vandrepokal,
mindepokalen for Poul Thrane.
Den uddeles i år til Ole Mathiassen, Bente holdt en smuk tale i den anledning.

4. Fremlæggelse af regnskab samt vedtagelse af budget v Niels
Regnskabsåret løber fra 1.10-15 til 30.9.16. (Se evt. bilag)
Klubben har en sund økonomi og en god egenkapital.
Budgettet er planlagt til at være en gentagelse af sidste års budget. Der er dermed
budgetteret med et underskud på 12.000,- kr. Enkelte har spørgsmål til regnskabet, som
efterfølgende vedtages.

Generalforsamlings bemærkninger til Regnskabet :
Tilskud/Legater som klubben har modtaget i hhv alpin raceteam samt til langrends
undervising ifbm folkeskoler fremgår ikke af fremlagte regnskab. Tilskud var bundne men
burde fremgå - ligesom deres anvendelse.
Inventarliste var ikke fremlagt. Generalforsamling foreslog at hhv alpin og langrendsuvalg sørger for gennemgang og udarbejdelse af inventarliste op til næste sæsons regnskab.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingent fastholdes på nuværende niveau.

6. Indkomne forslag
Der har ikke været indkomne forslag..

7. Valg af formand
Hans Guldager genvælges til formand.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
Stefan udtræder af bestyrelsen. Niels Reinsholm, Knud Overgaard, Martin Faber, Ole
Mathiassen genvælges. Søren Qvist vælges som ny bestyrelses medlem.
Jonas Ubbesen og Steffen Winther Christensen valgt som suppleanter.

9. Valg af revisor
Torben Hartman genvælges.

10. Eventuelt
-

Der er DM Fest først i det nye år for alle Danmarks mestre fra aarhusianske
sportsklubber. Alpin og Langrend opfordres til at melde sig til.
Der efterspørges en oprydning i skuret. Bla står liften her endnu - men også
flyttekasser med sager flyttet over efter brand.
Rengøring i klubhus kunne være en smule bedre. Aarhus 1900 har regøring pt.

Afsluttende tak fra formand - som giver ordet videre til Jesper Lund Madsen - Aarhus Skiklub
medlem som sidder i Danmarks Skiklkub’s bestyrelse.

Danmarks Skiforbund - v Jesper Lund Madsen
I Danmark er der ca 500.000 personer der tager afsted på skitur i løbet af en sæson. Sættes
tiden på ski til 32 timer pr person - løbes der mere på ski end der spilles badminton.

Kraftcentre
Alpint kraftcenter er etableret og kommet godt i gang.
Langrend har ligget hos Københavns Skiklub/Elite - dette udflages - og der vil komme mere
focus på bredde.

Skiskydning
Skiskydning er en fantastisk TV sport - og her har dansk skisport en af sine højst rangerende
udøvere (Anders Emil Schiellerup)

Uddannelse
Ligger hos Den Danske Skiskole - som er rigtigt godt organiseret på Alpin
Denne skal ligeledes sikre kompetancer indenfor Rulleski og Langrend.

Rulleski
FIS - det internationale forbund mener at Danmark har potentialet til at blive en stor spiller
inden for denne sport.

Forbundet skal understøtte klubberne
Skiforbundet har tidligere arbejdet for at skaffe klubmedlemmerne fordel - f.eks i form af
rabatter forskellige steder.
Fremover er focus på at understøtte klubberne.

