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1. Valg af dirigent  
a. Bestyrelsen foreslår Erling Ecklon (EE), der modtager valget. Applaus. Referent Mette Nyrop. 

EE konstaterer at GF er lovligt indkaldt, der er 16 fremmødte. 11 stemmer behøves ved lovligt 
stemmeflertal. 
 

2. Bestyrelsen v Kim Dalgaard (KD) giver en oversigt over foreningens virksomhed i det forløbne år (se 
nedenfor).   
Kommentar EE: Tidligere har rejsegarantifonden truet med krav a la aktuelle, uden det fik konsekvenser. EE 
rejser spørgsmål om Rejsegarantifonden har hold i sine krav, hvilket forekommer juridisk oplagt jfr. 
forbrugerbeskyttelse og EU-direktiver. Applaus til KD. 
  

3. Det reviderede regnskab fremlægges af Frank Borkfelt.  
Godkendes uden kommentarer, applaus. 
 

4. Planer for det kommende år fremlægges. 
Først budget gennemgang v FB. Antager uændrede medlemstal, kontingent og udgifter/indtægter. Medfører 
neg resultat for 2020 på ca. 20 tkr. Ingen kommentarer. Herefter fremlægger KD planer for det kommende år 
(se nedenfor). Ingen kommentarer. 
 

5. Indsendte forslag fra medlemmer.  
a. Ingen indkomne forslag 
b. Bestyrelsen foreslår flg. vedtægtsændringer: 

i. Kontingentbetalingen fremrykkes til 1/8 for lette administration i forbindelse med 
tilmelding til skiture. Enstemmigt vedtaget 

ii. §10.2 slettes efter krav fra Sydbank. Enstemmigt vedtaget 
 

6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer. 
a. På valg er Laila Jensen og Frank Borkfelt. De modtager begge genvalg. Ingen andre kandidater, 

begge genvalgt med applaus. 
 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.  
Torben Møller vælges til revisor, Applaus. Der er ikke behov for revisorsuppleant - punktet udelades. 
 

8. Eventuelt.  
• Vingaver uddeles (se nedenfor).  
• Spørgsmål fra Dorthe Rønning om klubben markerer sig på andre områder end langrendsski?  

KD: Klubben har ikke konkurrencedeltagere i andre discipliner.  
• EE: Der er ikke alpine talenter/interesse i klubben. 
• KD:  Interessen omkring langrendsture har været for lille, til der kan laves noget seriøst.  

Frits Hansen nævner Spindleruv som et godt og prisbilligt område til langrend (u 4-6). Der er også 
alpin mulighed.  

  



 
Ad pkt 2: Foreningens virksomhed i det forløbne år 

Aktiviteter: 
Gymnastik 
Igen en super sæson med op til 70 deltagere. Ved sæsonslut 35-40. 
Konceptet med 4 instruktører fra fysioterapeutuddannelsen har bidt sig fast – har givet entusiasme og 
kontinuitet (ingen aflysninger). 
 
• Vinsmagning 

Arrangeret af Jørgen Steengade 
Næsten 20 deltagere, lidt under krav for gennemførsel – (klubben har støttet økonomisk). For fremover, at 
undgå tab for klubben ved udeblivelse, betaling forud i Conventus. 
 

• Skireparationsdag 
30 fremmødte, der var gang i 8 reparationsborde og dermed fuldt hus. Tak til Erling for en ihærdig indsats og 
Mogens for lån af lokaler på savværket.  
 

• Rulleski 
Der er afviklet 5-6 prøveture i foråret. Og der har været løbet hver lørdag fra Vandtårnet i Dalum, dog med 
varierende antal deltagere, selvfølgelig lidt afhængigt af vejret. (fra 2 til 8). Det er 50-60 medlemmer i 
Facebook-gruppen, men det ser ikke ud til at det er den helt store interesse for fælles løbeture.  
Her i foråret har rulleski-gruppen forsøgt at få lidt gang i fælles-rulleski tirsdag aften, men der har kun været 
3 der løber fast. Initiativet fortsætter efter sommerferien og håber at få flere med. Når Dorthe starter igen 
bliver der krav om medlemskab af OS for at deltage i rulleski 
 
Rulleski-gruppen var klar til at arrangere Westcup igen i år, men måtte aflyse pga. Coronakrisen.  
 

• Indendørs Skitræning i Skiarena. 
Ingen succes, én tilmeldt. Gentages ikke. 
 

• Løbeafdelingen 
Løber fremover fra Squash-centeret hver onsdag. Følg med på Facebook. 
 

• Andespil 
Stor succes, der var 50 deltagere og folk sad på lårene af hinanden.  
 

• Sommer-gymnastik.  
Startede mandag d. 8/6 på initiativ af Andreas og afholdes hver mandag aften på stige Ø. Der var 15 
deltagere 1. gang, 13 anden gang. 
 
Skiture: 

• U4. Livigno 
God tur med sol i 6 dage og snevejr i 1½ dag. Pisterne var perfekte. Super service og god mad på hotellet.  
 

• Uge 7 St. Anton 
20 deltager fordelt på den faste trup og nye børnefamilier. Der var et par dage med sne og dårlig sigt, ellers 
god sne og fint ski vejr resten af uge. Alle kom hjem uden skader 
 

• Uge 9 Tignes 
Skøn tur, men også et par barske dage med hårdt vejr. Ingen skader. 
 



• Uge 11 Hafjell 
Det blev til 1 god ski-dag, hvorefter Norge lukkede og alle måtte haste hjem til dk. Det var bare rigtigt 
ærgerligt. 

 
Konkurrencer: 

• DM i langrend 
Deltagelse af familien Wulff. Christian Wulff vandt medajle. 
 

• DHL-stafet 
Stillede med 3 løbe hold og 2 gå hold. Der var dog en del frafald. 
 

Øvrige aktiviteter: 
Som følge af nyt EU-direktiv, har rejsegarantifonden været i gang med at undersøge forholdende i skiklubberne i dk. 
Danmarks Skiforbund har iværksat en advokatundersøgelse parallelt hermed.  
 
Jeg har talt med Kennet Bøgild fra skiforbundet 12.6. De har fået svar fra advokat-undersøgelsen. Den siger i korte 
træk, at sammenlignet med implementering af EU-direktivet i andre lande er Rejsegarantifondens fortolkning 
lempelig.  
 
Svar fra rejsegarantifonden:  

• Som I kan se af svaret nedenstående, er der 3 svar: 
  
1. Vi må gerne modtage indbetalinger fra turdeltagere, men kun hvis vi laver en formidleraftale med at 

rejsebureau. 
2. Turdeltagere er ikke dækket af rejsegaranti-fonden ved egen-arrangementer, da vi ikke er medlem af 

rejsegarantifonden. 
3. Det vil altid være klubkassen der skal dække deltagernes rejseudgifter hvis noget går galt. Vi kan ikke 

lave en ansvarsfraskrivelse vi tidligere har gjort, ved egen-arrangerede ture. Den er ikke juridisk 
gældende. 
 

Generelle krav: Max 6 ture/år, non profit, formidleraftale m rejsebureau.  
 
Derfor er bestyrelsens beslutning: 

  
1. Vi undgår så vidt muligt indbetalinger direkte til klubben for at undgå unødig administration, men holder 

muligheden for en formidleraftale åben. 
2. Vi laver fremover kun rejser via et rejsebureau. Ellers er der for stor økonomisk risiko for klubben  

 
• Vi arbejder med nye retningslinjer for afholdelse af skiture. Disse medfører øgede krav til budgettering og 

aflæggelse af regnskab for turene. 
 

• Personalenyt 
Anna-Lise ansat som bogholder, applaus 

• Bestyrelsen har vedtaget at der skal søges om dækning af startgebyr før deltagelse til stævner. Startgebyr 
skal godkendes af bestyrelsen.    

  



 

Status: 
Vi er nu 306 medlemmer, det er status quo i forhold til sidste år (ca. 65 ind/ud). Kontingentstigning og betaling i 
Conventus ser således ikke at have haft indflydelse på medlemstallet.  
 
Indførelsen af Conventus som administrations-platform har givet den tilstræbte lettelse i administrationen af 
klubben. Det gælder for bogholderi, tilmelding og betaling til skiture og andre arrangementer. Det er en succes 
set fra bestyrelsens side.  
 
Hagen er det det så til tider er blevet lidt mere omstændeligt at være medlem, når der skal tilmeldes og betales. 
Men Conventus er og har aldrig været en webshop så det må vi leve med. Det vil være dyrt og for 
omkostningstungt at oprette en webshop i forhold til antal transaktioner. 
 
 

Ad pkt. 4: Planer for det kommende år  
Vi vil fortsætte bestræbelserne på at gøre Odense Skiklub til en klub som gør det nemt at være frivillig. Det var 
teksten sidste år! Selvom vi er kommet langt ad den vej, vil vi fortsætte dette arbejde.  
 
Coronakrisen giver og vil give os store udfordringer det kommende år. Selvom vores turledere allerede nu arbejder 
på 2021 turprogrammet, må det for nuværende betegnes som meget usikkert, hvad der kan gennemføres. Mange 
spørgsmål rejser sig: hvad må man, og hvor, hvordan med bus- og flytransporten, og ikke mindst; hvilke 
rejsebureauer krakker og hvilke overlever. Her skal vi træde med stor varsomhed og forsigtighed. Rejsebureauer 
kræver delvis depositum på op 15 tkr. allerede ved reservation af turen, altså før deltagerne har tilmeldt sig. 
 
Derfor kan vi ikke forvente at have programmet klar til booking primo august som vi plejer! 
 
Der arbejdes på flg. ture: 
 
U4 – Wagrain (Willy) 
U6 – Gressoney (Kirsten) 
U7- St. Anton (Hans Wagner), nok formidleraftale m Ruby 
U10- Hafjell (Lotte), nok formidleraftale m Ruby 
 
Også i forhold til skigymnastikken må vi forvente udfordringer. Evt. bliver det nødvendigt med tilmelding og 
begrænsning i en periode. Men også her må vi vende tilbage når retningslinjerne er kendte. 
 
Vi forventer at gentage de kendte arrangementer (vinsmagning, andespil etc). 
 
  



Bestyrelsens 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.  

 
 
Ad pkt. 8: Eventuelt 
Vingaver 

• Erling for at passe skikasserne 
• Mogens for lån af savværket 
• Johan for at passe rulleski  
• Hans Wagner for lageret 
• Torben for revision 

 
Vandrepokal – ”Årets leder” 
Dorthe Rønning beholder den et år endnu. Bl.a. på grund af Coronakrisen har bestyrelsen ikke indstillet andre 
kandidater. 

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. 
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Kim Dalgaard  Erling Ecklon   

Formand  Dirigent     

 


