
Odense Skiklub - Generalforsamling 25. april 2018 
Generalforsamlingen blev afholdt i Odense Orienteringsklubs klubhus i Åløkkeskoven. 
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1. Valg af dirigent: 

Jørgen Stengade blev valgt til dirigent.  

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

Optælling af medlemmer med stemmeret: 21. 

 

2. Formandens beretning: 

Kim Dalgaard fremlagde beretning: 

Det der gik godt: 

• Ny bestyrelse 
Allan: medlemsregistrator, 
Martin: Hjemmeside – (fratræder pga. nyt job)  
Pia: Økonomi – (fratræder pga. helbred) 
 

• Gymnastik 
Super sæson med op til 70 deltagere. Ved sæsonslut 25-27 
Nu med 4 instruktører fra fysioterapeutuddannelsen – (har givet entusiasme og kontinuitet)  
 

• DHL-stafet 
Stillede med 2 hold 
 



• Vinsmagning 
Arrangeret af Jørgen Steengade 
Næsten 20 deltagere, lidt under krav for gennemførsel – (klubben har støttet økonomisk) 
 

• Surf og ski arrangement 
25-30 fremmødte, der blev set på Surf og Ski’s maskinpark og Tema; hjelme og rygskjold + 
konkurrence 
 

• Skireparationsdag 
30 fremmødte, der var gang i 8 reparationsborde 
 

• Indendørs Skitræning  
6 deltagere, godt og succesfuldt arrangement 

Skiture: 

• Uge 4. Marilleva 1400 
Fin tur, med 2 nybegyndere. Boede midt på pisten. Ikke tilfredsstillende hotelfaciliteter  
 

• Uge 7 St. Anton 
37 deltagere fra OS + 7 fra Kolding. En del nybegyndere, masser af sne, ingen 
tilskadekomster.  
 

• Uge 8 Langrend i Norge 
10 deltagere 
Super vejr og skiføre og tur i det hele taget. 
 

• Uge 9 Sölden 
Rigtig god tur 
Ny turleder – Kirsten Neckelmann, laver tur igen i 2019 
 

• Uge 11 Hafjell 
Gik godt uden skader. Ned til -20C og god sne, ingen skader. 

  



Konkurrencer: 
 

• DM i langrend 
Mange fine placeringer til familien Wulff 
 

• Løbeafdelingen med Allan Lyholm i spidsen stillede op til Berlin Halvmaraton. Perfekt 
løbevejr og masser socialt samvær. 

Øvrige aktiviteter: 

• Bankskifte til Sydbank 
Bedre vilkår 
 

• Tjekket og opdateret forsikringsporteføljen 
Udvidet med kriminalitetsdækning. 

Det der ikke gik så godt: 

• Andespil 
Ingen interesse 
Kun én medhjælper meldte sig 
 

• Rulleski 
Trods anstrengelser lykkedes det ikke at finde en instruktør 
Det lykkedes ikke at samle et hold der træner sammen 
Det er ikke lykkedes at finde en ny depotbestyrer/sted til at stå for/opbevare rulleski 
Facebook gruppe, der e ca. 30 medlemmer 1/3 er medlem af klubben 
Vestcuppen på rulleski afvikles – (kun én rulleskiløber har meldt sig som hjælper) 

 

Status: 
Ud af 350 medlemmer har vi sendt omkring 150 medlemmer på skitur og ca. lige så mange har 
benyttet sig at skigymnastikken og en håndfuld deltagere til de øvrige arrangementer, det kan vi 
være godt tilfredse med.  

Vi er dog stadig noget udfordret på det frivillige arbejde, meget få melder sig til at give en hånd 
med, når vi annoncerer efter det. Det har som sagt betydet at vi har måttet aflyse eller været lige 
på nippet til at aflyse arrangementer. 

 

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: 

Vi i bestyrelsen ønsker, at Odense Skiklub skal være en klub drevet af medlemmer, ikke et ”motionscenter” 
hvor man betaler sit kontingent og glemmer alt om klubben når man går hjem. Vores intension er at vi aktivt 
støtter medlemsinitiativer, både økonomisk og med promovering.  

Desværre ser det ud til at vore medlemmer søger motionscentermodellen, det er desværre det vi kan se. Så 
bestyrelse agter at gennemføre følgende for at tilpasse klubben til virkeligheden: 

• Tilpasning af klubben til virkeligheden.  
Som er: 

o Svært at rekruttere bestyrelsesmedlemmer 
o Stor søgning til skiture 
o Stor søgning til gymnastikken 
o Lille måske spirende interesse for rulleski 
o Ringe opbakning/medhjælp ved arrangementer 
o Mere end almindeligt svært at finde medhjælpere til rulleski, skilift, snescooter mm. 

 
• Tilpasning 

o Bestyrelsesarbejdet skal gøres så let som muligt. Ydelser tilkøbes i højere grad. 
Implementering af Conventus support for håndtering af persondataforordning 

o Support til turledere styrkes – standard tilmeldings- og regnskabsprocedure indføres. 
o 4 instruktører fortsætter, det sociale mellem instruktører styrkes, der tilbydes evt. kurser i 

DS-regi 
o Rulleski – Facebookgruppe fortsættes, ellers ingen initiativer. 
o Arrangementer skal drives af medlemmer ikke af bestyrelsen alene. Derfor aflyses de 

arrangementer der ikke er opbakning/medhjælp til. 
o Rulleski udlån, skilift, snescooter mm. op til revision – afhænger af medlemsopbakning – 

fortsættes aktiviteter?  
 

• Øvrige aktiviteter 
o Tilpasning til persondataforordning 
o Bankkonto struktur tilpasses faktiske forhold 

 

5. Indsendte forslag fra medlemmer: 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

  



6. Valg af formand: 

Kim Dalgaard – ikke på valg. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant: 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Martin Søgaard Nielsen og Pia Rasmussen udtræder af bestyrelsen. 

Bestyrelsen foreslår følgende nye bestyrelsesmedlemmer:  

Laila Lillian Jensen og Frank Borkfelt som begge blev valgt. 

Suppleant: 

Hans Aage Nielsen blev valgt til suppleant. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Anna-Lise Nielsen genopstillede og blev valgt. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en revisorsuppleant. 

 

9. Eventuelt:  

Mogens foreslog, at når nu vi flytter alle vore konti til Sydbank, så skulle vi udnytte muligheden for 
at få tilskud fra Sydbank til vore konkrete forskellige aktiviteter. 

Lotte Feldfoss – Årets Leder 2017 takkede for vandrepokalen hun modtog sidste år og som hun nu 
værdigt returnerede med en opløftende tale. 

 

Uddeling af pokaler og anden hæder: 

Kirsten Neckelmann – for et flot initiativ og turarrangement – udnævnt til Årets leder og modtog 
Pokalen for Årets leder samt vingave. 

Flaskegaver: 

Martin Søgaard Nielsen – for indsatsen i bestyrelsen samt arbejdet med hjemmesiden - fik vingave 

Erling for skikasser, snescooter og generelt for stor hjælp i klubben – fik vingave 

Bent for rulleskiopbevaring m.v. – fik vingave 

Allan Lyholm fra løbeklubben for promovering af skiklubben – fik vingave 

Søren Hesselholt for hjælp med regnskaberne – fik vingave. 




	Generalforsamlingsreferat 2018 a
	Generalforsamlingsreferat 2018



