
Odense Skiklub - Generalforsamling 26. april 2017 

Generalforsamlingen blev holdt i OO’s klubhus i Åløkkeskoven. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Fremlæggelse af regnskab. 

4. Planer for det kommende år. 

5. Indsendte forslag fra medlemmer. 

6. Valg af formand. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

9. Eventuelt. 

 

1. Valg af dirigent: 

Jørgen Stengade blev valgt til dirigent.  

Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Kim Dalgaard blev stedfortræder for formanden, som havde forfald pga sygdom. 

Optælling af medlemmer med stemmeret: 21. 

 

2. Formandens beretning: 

Kim fremlagde beretningen, som pga. formandens afbud var blevet sammensat kort før mødet af 

medlemmerne i bestyrelsen. 

4 klubture: Uge 4 til Livigno med i alt 47 deltagere, uge 6 til Montgenèvre med 16 deltagere, uge 7 

til St. Anton med 18 deltagere og uge 11 til Hafjell med 55 deltagere.  

2 ture til SkiArena ved Aarhus arrangeret af Martin. 

Skigymnastik mandag og onsdag, løbetræning med Allan, DHL stafet, Surf & Ski arrangement, 

Andespil med ”fuldt hus”, Skireparation på Savværket og Vinsmagning, hvor der var plads til flere. 

Hvis nogen har en god idé til arrangementer, aktiviteter eller forslag til øget medlemstilgang, er 

man altid velkommen. 

Kristian Wulff vandt de danske mesterskaber i langrend. 

Erling Ecklon er blevet udnævnt til Æresmedlem i Skiklubben pga sine mange aktive år i klubben – 

heraf mere end 20 år som formand. 



Vi er ca 350 medlemmer i Skiklubben. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab: 

Det reviderede regnskab blev fremlagt af Søren Hesselholt. 

Regnskabet blev debatteret og godkendt. 

 

4. Planer for det kommende år: 

Der skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer, som skal sættes ind i bestyrelsesarbejdet. 

Aftale med Odense Kommune og Naturstyrelsen om Elmelundsskoven til langrendsløb er på plads. 

De blå og grønne stier kan fremover præpareres med langrendsspor.  

Vi mangler en instruktør til rulleski træning, da Bent har trukket sig. Der er 6-8 rulleski løbere. 

Alle øvrige arrangementer/aktiviteter planlægges gennemført. 

Hjemmesiden er ikke helt ájour -> Martin Søgaard Nielsen vil gerne overtage ansvaret. 

Hvordan finder man de gode rejser til klubture? 

Kim har talt med Ruby Rejser om uge 4 eller 5, Hans Wagner tager direkte kontakt med hotellet til 

uge 7 og Lotte arrangerer alt selv i forbindelse med turen til Hafjell i uge 11. 

 

5. Indsendte forslag fra medlemmer: 

Der var ingen indsendte forslag. 

 

6. Valg af formand: 

Klavs Klavsen træder tilbage. 

Ny formand: Kim Dalgaard. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant: 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Peter Bertelsen udtræder af bestyrelsen. 

Hans Wagner Pedersen er på valg og genopstiller -> blev valgt. 

Søren Hesselholt er ikke på valg -> og fortsætter. 



Bestyrelsen foreslår følgende nye bestyrelsesmedlemmer: Pia Rasmussen, Martin Søgaard Nielsen 

og Allan Nielsen, som alle blev valgt. 

Suppleant: 

Bo Manley er ikke på valg -> fortsætter. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Claes Christens fratræder som revisor. 

Anna-Lise Nielsen opstiller -> blev valgt. 

Vi mangler en revisorsuppleant. 

 

9. Eventuelt:  

Hans Jørgen gjorde opmærksom på, at hjemmesiden fungerer dårligt – Martin (nyt medlem af bestyrelsen) 

vil gerne tage ansvar for hjemmesiden. 

Uddeling af pokaler og anden hæder: 

Lotte Feldfoss – Årets Leder får pokal og rødvin som tak for al arbejdet med Klub Nyt og Hjemmesiden. 

Martin Søgaard Nielsen – Årets Fund – får rødvin 

Alexander Bonne Wulff – Årets Talent – får pokal 

Flaskegaver: 

Erling for skikasserne 

Bent for rulleski 

Afgående bestyrelsesmedlemmer: 

Peter Bertelsen  

Klavs Klavsen, som begge takkes for indsatsen i bestyrelsesarbejdet. 

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. 

 

 

Kim Dalgaard   Jørgen Stengade  Kirsten Schrøder 

Stedfortræder for formand  Dirigent   Referent 

     


