
 

 

Odense Skiklub - Generalforsamling 24. april 2019 
 

Generalforsamlingen blev afholdt i Odense Orienteringsklubs Klubhus i Åløkkeskoven. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsen giver en oversigt over foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 

4. Planer for det kommende år fremlægges. 

5. Indsendte forslag fra medlemmer. 

- Ingen indsendte forslag. 

- Bestyrelsen foreslår, med baggrund i øgede udgifter til administration og 

gymnastikinstruktion, en forhøjelse af kontingentet for voksne til 400 kr./år - 

en forhøjelse på 50 kr. Børn og unge kontingentet vil være uændret på hhv. 

100 og 200 kr./år. 

- Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer med ændrede vilkår for medlemskab 

og kontingentbetaling tilpasset procedurerne i Conventus, samt en forenkling 

af dagsorden for generalforsamlingen (se vedhæftede forslag til vedtægter 

(ændringer markeret med gult), samt nuværende vedtægter). 

6. Valg af formand. 

- Kim Dalgaard er på valg, og modtager genvalg. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 

- Hans Wagner Pedersen er på valg, og modtager genvalg. 

- Allan Nielsen er på valg, og modtager genvalg. 

- Søren Hesselholt udtræder af bestyrelsen. 

- Mette Nyrup opstiller til valg. 

- Suppleant udgår, hvis vedtægtsændringerne vedtages.  

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

- Mangler kandidater. 

9. Eventuelt. 

 

1. Valg af dirigent: 

Henrik Iversen blev valgt til dirigent. 

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

beslutningsdygtig. 

Optælling af medlemmer med stemmeret: 28. 

 

2. Bestyrelsen giver en oversigt over foreningens virksomhed i det forløbne år. 

 

Aktiviteter: 
• Indførelse af Conventus 

 
• Gymnastik 

Igen er super sæson med op til 70 deltagere. Ved sæsonslut 35-40, en stigning på 
10. 
Konceptet med 4 instruktører fra fysioterapeutuddannelsen har bidt sig fast – har 



 

 

givet entusiasme og kontinuitet (ingen aflysninger). 
 

• DHL-stafet 
Stillede med 3 hold. 
 

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

• Surf og ski arrangement 
Aflyst – Surf og ski vil ikke mere.  
 

• Skireparationsdag 
30 fremmødte, der var gang i 8 reparationsborde 
 

• Svømning 
Aflyst 
 

• Rulleski 
Stadig svært at få gang i systematisk træning. Men det er lykkedes at få samlet et 
hold til afholdelse af Vest Cup. Opgraderet rulleski-låneudstyr og Johan Falmår 
tilbyder introduktion til begyndere. 
 

• Indendørs Skitræning  
3 deltagere, godt og succesfuldt arrangement, sent på den med opslag = kort frist. 
 

• Andespil 
Genindført! 

Skiture: 

• U4. Kappl  
40 tilmeldte og der var udsolgt. Der var 3 instruktører med på turen. Turen gik fint 
med masser af godt skiløb, solskin og koldt vejr, Kun én lettere tilskadekomst. 
 

• Uge 7 St. Anton 
Der var 10 med på turen, Der kom ca. 50 cm sne på anden dagen og sol resten af 
uge med godt skiløb på pisterne og i offpisten. Alle kom hjem uden skader. 
 

• Uge 8 Langrend Skarslia Norge 
10 deltagere 
God tur, udfordrende varmt vejr og skiføre = klister. 
 

• Uge 9 Sölden 
God stemning og det var et vældig socialt hold, som passede godt på sig selv og 
hinanden. Glimrende undervisning og 0 skader. Vi brugte lang tid på at få vores 
instruktør godkendt af de italienske myndigheder, både på italiensk og engelsk, 
personligt og via Nortlander. Vi har aldrig hørt fra dem.  
 

• Uge 11 Hafjell 
En rigtig dejlig tur, med 57 glade og positive deltagere, i alle aldre. Alle senge fyldte, 



 

 

masser af hyttehygge, snehulebygning, skiløb i rigtig godt skiføre og plads til et lille 
afterski-arrangement. Dedikerede skiinstruktører der ydede en stor indsats for at alle 
kunne få det optimale ud af dagene. Fantastisk at se de mindste blive forvandlet til 
små skientusiaster. Tak, til alle. Prøver igen næste år, vis det er muligt at leje hytter i 
uge 11 eller 12. 
 

Konkurrencer: 

 
• DM i langrend 

Christian Wulff: kort distance nr. 1. 
Christian Wulff: lang distance nr. 1. 
Victoria Wulff: Sprint nr. 1. (årgang 2014).  
 

• Løbeafdelingen med Allan Lyholm DHL-stafet. 
 

Øvrige aktiviteter: 

• Lukning ad Danske Bank konti 
• Indførelse af Conventus -kortbetaling (omkostning – konsulent – kun få problemer) 
• Restrukturering af kontingenter (ingen familie rabat). 
• Dokumentation mm. if. Persondataforordningen. 
• Opgradering og tjek af forsikringer (kriminalitets-dækning, bestyrelsesansvar, lift og 

snescooter)  
• Tjekket og opdateret forsikringsporteføljen 

Udvidet med kriminalitetsdækning. 

Status: 

Vi er nu små 300 medlemmer, det er en tilbagegang på ca. 30 medlemmer. Bag disse tal 
ligger nok at en del medlemmer ikke tilmeldte sig, efter overgangen til Conventus og den 
nye kontingentstruktur. Der var især tilbagegang børn- og ungegruppen i 
familieabonnement. Det hører også med til historien at vi har haft en tilgang på omkring 
70 medlemmer. Altså en stor udskiftning. Vi kan håbe på at tilgangen til klubben 
fortsætter.   
Sidste år var der noget udfordret på det frivillige arbejde, men det går bedre. Der er flere 
medlemmer der har budt ind på de forskellige opgaver i årets løb.  
 

Beretningen blev taget til efterretning. 

 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 

Det reviderede regnskab fremlægges af Frank Borkfelt. 

Regnskabet blev debatteret og godkendt. 

Budgettet for 2019 blev udleveret til information. 

 

4. Planer for det kommende år fremlægges. 

Vi vil fortsætte bestræbelserne på at gøre Odense Skiklub til en klub som gør det nemt at 
være frivillig. Vi tog den foregående sæson et stort ryk mod dette mål, med indførelsen af 
Conventus. Men også udlicitering af bogholderiet bidrager til at lette det frivillige arbejde, 
især for kassereren.  
Til ledelse af skigymnastikken har vi ansat 4 instruktører, ikke kun fordi at der er påkrævet 
når vi er omkring 70 medlemmer til gymnastik, men også fordi instruktørerne inspirere 



 

 

hinanden, dækker hinanden ind ved fravær og ikke mindst i høj grad hjælper til ved 
rekrutteringen af nye instruktører. Således har vi nu gennemført en gymnastiksæson uden 
aflysninger og kun meget lidt bistand fra bestyrelsens side. Så det fortsætter vi med. 
Vi vil prøve at gennemføre det sædvanlige turprogram og nok udvide det med en eller to 
kortture og evt. en ungdomstur, hvis vi kan finde en turleder til dette. 
Vi prøver også at fortsætte med tilbuddet om indendørs skitræning i Skiarena Aahus. I år vil 
vi prøve at have tilbuddet klart i starten af sæsonen, så medlemmerne har en chance for at 
planlægge det og åbne for at man kan deltage bare én af gangene.  
Bortset fra, at Surf og Ski arrangementet ikke længere er på programmet, vil vi gennemføre 
alle de velkendte arrangementer: Vinsmagning, Andespil, og Skireparationsdag. 
Men vi må se i øjnene, at den ændrede klubstruktur koster mere end tidligere. Derfor kan en 
kontingentforhøjelse komme på tale inden for de nærmeste år. I de forgangne år har vi dog 
akkumuleret ikke ubetydeligt overskud som vi påtænker at tære ligt på. 
 
Klubture i 2020: 

 Henrik Iversen - Kortture (lørdag aften til onsdag aften) uge 2, 13, 14 eller påsken? 
 Willy Mortensen - uge 4 eller 5 (Kim skal på en længere tur til New Zeeland) 
 Hans Wagner Pedersen - uge 7 
 Kirsten Neckelmann - uge 9 
 Lotte Feldfoss - uge 11 Hafjell 
 Ingen langrendstur i klubregi. 
 Mette Nyrup - Indendørs skitræning i Skiarena Aarhus - tidligt på sæsonen 
 

Formandens Vision: 

- Ønsker en dynamisk klub med råderum til at støtte medlemmernes initiativer. 

- Lette administrationen, tilkøb af assistance.   

- Odense Skiklub skal være en velsmurt maskine, der kører af sig selv. 

- Løbende tilpasning af kontingent og tæring på formuen til et rimeligt niveau.  

 

5. Indsendte forslag fra medlemmer. 

 

 Ingen forslag fra medlemmerne. 

 

 Bestyrelsen foreslår kontingentstigning på 50 kr./år for voksne. 

 Forslaget vedtages. 

 

 Bestyrelsen foreslår visse vedtægtsændringer - gennemgang ved Laila Jensen. 

 Ændringerne vedtages af generalforsamlingen. 

 

6. Valg af formand. 

 Kim Dalgaard blev genvalgt. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 

 Hans Wagner blev genvalgt. 

 Allan Nielsen blev genvalgt. 

 Søren Hesselholt udtræder. 

 Mette Nyrup blev valgt. 

 Laila og Frank fortsætter i bestyrelsen (er ikke på valg). 






