
Generalforsamling i Odense Skiklub 

15. juni 2021 kl. 19.00

Referat 

1. Valg af dirigent
Willy Mortensen blev valgt som dirigent. Applaus.
Inger-Marie F. Christensen blev valgt som referent. Applaus.

Kim Dalgaard konstaterer, at GF er lovligt indkaldt med 10 dages varsel.

Der er 19 fremmødte inklusive bestyrelsen.

2. Bestyrelsen giver en oversigt over foreningens virksomhed i det forløbne år.
Kim Dalgaard gav for sidste gang en oversigt over foreningens virksomhed i det forløbne år, da han går
af som formand og bestyrelsesmedlem. Beretningen blev suppleret af Dorte Rønning ift. rulleski-
aktiviteter, Laila Jensen ift. løbefitness og Allan Nielsen ift. medlemsstatus. Se beretningen nedenfor.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Regnskabet blev delt rundt. Frank Borkfelt gennemgik og forklarede posterne i regnskabet. Der kom et
spørgsmål vedrørende mellemregningerne på skiturene som fremgår af sidste side i regnskabet. Der
blev spurgt specifikt til det ”store” overskud for Hafjell turen. Underskud eller overskud fra skiturene
overføres til samme tur det efterfølgende år. Der er forskellige grunde til, at der opstår underskud eller
overskud, f.eks. gunstige kurser ift. Hafjell turen og at turlederne har forhandlet gunstigere aftaler på
plads. I dag gælder der dog andre regler pga. lovgivning ift. forbrugerbeskyttelse og kompensation fra
rejsegarantifonden. Rejser skal nu arrangeres via et rejsebureau. Udover prisen til rejsebureauet må
Odense Skiklub kun opkræve udgifter til undervisning hos den enkelte turdeltager. Der må ikke
opkræves noget som helst andet.Hafjell turen arrangeres f.eks. nu sammen med Ruby Rejser.
Regnskabet blev godkendt. Applaus.

4. Planer for det kommende år fremlægges.
Budget for 2021 blev delt ud og fremlagt af Frank Borkfelt. Der budgetteres i det store og hele med
samme beløb som for 2020. Beløb er opskrevet lidt. Kim Dalgaard gjorde opmærksom på, at
omkostninger i budgettet er sat efter samme niveau som et corona år, hvor der ikke var mulighed for at
afholde mange arrangementer. Det må forventes, at der kan afholdes flere aktiviteter i 2021. Hertil
kommer, at en medlemstilgang kan forventes samt større rejselyst ift. skiture, hvilket må give anledning
til at følge udgifter og indtægter og justere løbende. Dorte Rønning anfører at rulleskisiden også har
skabt indtægt til klubben bla 9000 kr. i indtægt fra løjpegebyr ifm. langrend i Elmelundsskoven og tilskud
fra Vasafonden på 5000 kr

Mette Nyrop præsenterede planerne for det kommende år, suppleret ved Dorte Rønning ift.
rulleskiholdet. Se nedenfor.

Willy Mortensen gjorde opmærksom på, at der er behov for at gøre reklame for uge 4 skituren og om
muligt at udsætte tilmeldingsfristen for medlemmer. Det blev foreslået at gøre reklame på Facebook,
minde om sidste frist d. 30/6 samt benytte mund-til-mund metoden. Det blev præciseret, at man skal



være medlem af Odense Skiklub for at kunne tilmelde sig turene. Der er pt. 19 tilmeldte, hvilket er for 
lidt. Evt. kan der forhandles med Højmark om at forlænge tilmeldingsfristen frem for at aflyse turen. 

5. Indsendte forslag fra medlemmer
Der er ikke kommet forslag fra medlemmer.

Bestyrelsen har et ændringsforslag til vedtægterne: Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne
svarende til §§7, 8 og 11. Formålet med ændringerne er at undgå, at Odense Skiklub pludselig bliver
overtaget af en anden klub, som bruger Odense Skiklubs midler til egne formål. Ændringsforslagets
ordlyd blev delt rundt og fremlagt af Mette Nyrop.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indstiller Mette Nyrop som ny formand for Odense Skiklub som erstatning for afgående
formand Kim Dalgaard. Mette Nyrop blev valgt. Applaus.

Allan Nielsen blev genvalgt. Dorte Rønning og Inger-Marie Christensen blev valgt. Applaus.

Udtrådt af bestyrelsen: Hans Wagner Pedersen

7. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.
Torben Møller genopstillede og blev genvalgt som revisor. Der er ikke behov for revisorsuppleant -
punktet udelades.

8. Eventuelt.
Under dette punkt kom der mange forslag og input fra medlemmerne til bestyrelsen. Der gives en
oversigt over disse under Ad pkt. 8. nedenfor.

Dirigenten opsummerede, at der er en opfordring fra medlemmerne til bestyrelsen om at drøfte og
tilrettelægge en reklamekampagne med inddragelse og øget brug af sociale medier.

Der er kommet mange input, og det vil være en stor opgave at løfte disse. Her pegede Kim Dalgaard på,
at menige medlemmer også kan løfte opgaver i klubben og være projektleder på nye tiltag. Bestyrelsen
kan foranledige finansiering og støtte.

Willy Mortensen foreslog og sørger for at meddele til pressen, at Odense Skiklub har valgt ny bestyrelse.
Der er en Odense redaktion, hvor man kan melde arrangementer ind.

Der blev uddelt vandrepokal og vingaver v/Kim Dalgaard og Frank Borkfeldt. Se liste nedenfor.

Allan Nielsen holdt tale for den afgående formand og mindedes den kompetente håndtering af de
mange udefrakommende udfordringer, klubben har stået over for i den årrække Kim har været medlem.
Kim takkede den øvrige bestyrelse for en god indsats og godt samarbejde og overdrog en flyttekasse
med bl.a. udgåede vandrepokaler, medaljer og en gammel bestyrelsesprotokol til den nye bestyrelse.

Kim Dalgaard ringede af og overdrog dirigentklokken til den nye formand Mette Nyrop.



 
 

Ad pkt 2. Foreningens virksomhed i det forløbne år 

 Aktiviteter:  
• Gymnastik 

Er afviklet, men desværre i en noget handikappet version pga. af de forskellige Corona-restriktioner 
(max 50 deltagere; max 10 + Zoom gymnastik; kun på Zoom). I forlængelse af gymnastik-sæsonen 
forsøgte vi os med sommergymnastik på Stige Ø med Andreas som instruktør. Der var i begyndelsen 
stor interesse, men den fadede efterhånden ud og vi endte med 3-6 deltagere pr. gang. 

 
• Vinsmagning 

Arrangeret af Kim Dalgaard. Blev desværre aflyst pga. Corona.  
 
• Skireparationsdag.  

Blev desværre aflyst pga. Corona.  
 
• Rulleski 

Der har været stor fremdrift for rulleski i det forgangne år, dette har især været drevet af Dorte 
Rønning og Johan Falmår. Vestcuppen har lige været afviklet. Status ved Dorte Rønning: Der blev 
afholdt Vestcup i uge 7 med 33 deltagere fra 4 lande og med forskellige discipliner. Langrend i 
Elmelundsskoven i vinter affødte stor interesse for rulleski og Odense Skiklub. Dorthe har oprettet 
Facebookgruppen: Odense Skiklubs Rulleskihold, og der er etableret et udvalg, der jævnligt afholder 
møder. Rulleskikurser for begyndere og let øvede er blevet afholdt. Der er pt. en venteliste til kurser 
med cirka 20 navne på. Fællestræning afvikles tirsdag og torsdag ud fra Forskerparken. For nylig blev 
der afholdt en familiedag, dog uden den store opbakning. 

 
• Løbeafdelingen 

Som et nyt initiativ har løbeafdelingen, i samarbejde med vores gymnastikinstruktører gennemført 
løbefitness om torsdagen i forlængelse af gymnastik-sæsonen. Laila supplerede med status på 
løbefitness: Instruktørerne foreslog at fortsætte udendørs, Allan Lyholm ville gerne være med til at 
starte noget op. Det blev til løbefitness en gang om ugen (torsdage) med start forskellige steder i byen. 
Løbefitness blev dog først startet op i april grundet bl.a. eksamen. Der var god deltagelse i starten, men 
det er nu ebbet lidt ud. Det er ærgerligt, for instruktørerne er meget kreative, og det er god motion. 

 
• Andespil. Blev desværre aflyst pga. Corona.  
 
Skiture:  
• Blev desværre aflyst pga. Corona.  
 
Konkurrencer:  
• DM i langrend Blev afviklet med stor succes af Odense Skiklub i Elmelundsskoven. Der er aldrig 

observeret så mange smil i Elmelundskoven som de dage i februar, hvor det var muligt at løbe langrend 
i Elmelund. Et lille skår i glæden var dog en politianmeldelse for brud på Corona-restriktionerne. Vi 
mener ikke at det var helt fair, men en vurdering fra DIF’s advokat konkluderer at vi var i en gråzone 
lovgivningsmæssigt. Bøden var på 5000 kr. Så den valgte vi at betale og få sagen afsluttet. Vi fik også sat 



et spirende samarbejde med Blommenslyst golfklub om lån af P-plads og golfbane til sportrækning i 
gang. Vi fik ved DM i langrend en kæmpe eksponering via klubbens Facebook gruppe – den voksede fra 
150 medlemmer til knap 400 medlemmer. Dette giver os en god basis for at kunne hverve nye 
medlemmer, især ved annoncering af skiture.  
 

• DHL-Stafet. Blev desværre aflyst pga. Corona.  
 
Status: Vi er nu 270 medlemmer, det er et fald på 36 medlemmer. Dette på trods af et større frafald ifm. 
aflyste skiture og Zoomgymnastik. Når det ikke blev værre, skyldes det den stigende interesse for rulleski 
der har givet en medlemstilgang. Status ved Allan N.: Inden for kontingentåret har vi fået 40 nye 
medlemmer. 15 af disse siden 1. marts. 

Økonomisk afsluttede vi 2020 med et budgetteret underskud, da vi ønsker at nedbringe klubbens formue 
fremfor en kontingentforhøjelse. 

Corona udfordringer gjorde at vi fornyede os og lavede sommergymnastik på Stige Ø samt senere 
gymnastik på Zoom, hvilket (for det begrænsede deltagerantal) var et stort plus og bidrog til en 
fornemmelse af at klublivet ikke var helt Corona lammet. 

 
Ad pkt. 4. Planer for det kommende år 

Skiture: 
3 Alpine 
• Wagrain tur u 4 v Willy Mortensen er åben for tilmelding. Antal tilmeldte= 15+3+WM 
• Lotte Feldfoss arbejder med Hafjell tur i uge 10 (vanligt regi onsdag-søndag).  
• Hans Wagner Pedersen har givet tilsagn om at arrangere tur til Sct Anton.  

Skigymnastik starter til september, og vi håber at kunne fortsætte på gammeldags vis, men følger 
selvfølgelig de officielle restriktioner. Og så er det vist bare at komme i gang igen. Målet er at have dygtige, 
kompetente instruktører til at hjælpe os med at komme i form til skituren. Vi fortsætter med 2 instruktører, 
der fortsat er fysioterapeutstuderende per gang.  

Løbehold ved Allan Lyholm fortsætter. Løbefitness gentages ikke. Tilslutningen har været begrænset og 
dalende.  

Rulleskigruppen arbejder bla. med planer for, hvordan rulleskiløbere kan komme videre, dvs. hvad kan man 
tilbyde efter begynderkursus etc. Desuden har gruppen fortsat ugentlige træningsdage. Øvrige planer for 
det kommende år ved Dorte Rønning. Det er planen at lave flere begynderkurser og at fortsætte den 
organiserede træning samt at få struktur og overblik over aktiviteterne ved at lave et årshjul, der viser 
konkurrencer, træning, hvornår man kan få ordnet sine rulleski osv. Indkøb af nyt løjpeprepareringsudstyr 
er ønskeligt. Der er planer om at gennemgå udstyret og få skabt et samarbejde med Skibhusgårdens Natur- 
og Friluftscenter, som bla. har en grejbank. Vi kunne godt bruge flere instruktører til rulleskidelen. 
Muligheden for langrendsskiture, evt. i samarbejde med Fåborg skiklub, undersøges. Planen er at 
organisere træning op til Vasaløbet og DM i uge 5 samt familieture. Udvalget vil drøfte disse muligheder 
samt indkomne idéer, f.eks. off-road rulleski på skovstier, børnetræning, anskaffelse af klubsæt, der kan 
udlejes for at fastholde medlemmer, der har været på begynderkurser og klubtøj. Sidstnævnte for at gøre 
reklame for Odense Skiklub ifm. aktiviteter og konkurrencer. 



Sociale aktiviteter: 
Mette Nyrop fortsatte med planer for sociale aktiviteter. 
• Andespil afholdes
• Vinsmagning? Jørgen Stengade kan forhøres om tilbud, tidligere tilslutning har været begrænset.
• Skireparationsdag bliver nok udvidet med kursus i at smøre og vedligeholde langrends- og rulleski.

Ad pkt. 8. Eventuelt 

Indkomne forslag og input fra medlemmerne: 

Udlån af rulleskiudstyr 
• Hvordan kan det arrangeres. Skolelærer vil gerne låne udstyr til undervisning af skoleklasse. Der kan

søges penge fra kommunen.
• Odense Skiklub skal ikke eje udstyret men gøre det muligt at udlåne.

Promovering af Odense Skiklub ifm. arrangementer/konkurrencer, hverve flere yngre medlemmer 
• Både ”angribe” det fra elevsiden og familiesiden ift. kampagne for Odense Skiklub. Tidspunkt dog ikke

velvalgt ift. kampagne.
• Svendborg – landstævnet – også en mulig platform
• Københavns Skiklub har platformen på plads og kan hjælpe med introduktioner, skibutikker
• Kan vi have flyers liggende hos skibutikker i Odense? ”Meld dig ind i Odense Skiklub”.
• God idé at promovere klubben og de tilbud vi har i skibutikker. Ski and Surf sponsorerede f.eks.

præmier til Vestcup
• Vi hører, at København Skiklub har succes – tænke ud af boksen og lære af dem. Obs. skiture ikke en

helårsting, som rulleski er.

Rabatordninger: 
• Et medlem forespurgte på rabatordninger for medlemmer til f.eks. Surf & Ski. Hvor finder man

information om det og kunne det blive meldt ud i et opslag? Svar fra Kim Dalgaard: forretningerne er
ikke så glade for, at vi lægger det ud på vores hjemmeside, da alle så kan gå ind og hente rabatkoden. I
nogle forretninger siger man blot, at man kommer fra Odense Skiklub. Ved andre forretninger skal man
kontakte bestyrelsen, der kan opgive koden. Mette Nyrop fortæller, at man kan hente oplysningerne
via hjemmesiden>Medlemskab>Rabatordninger. Det foreslås at melde dette ud i et nyhedsbrev.

Klubture 
• Obs: for at være rejsearrangør skal man være medlem af Rejsegarantifonden for at sikre kompensation

til køberne i tilfælde af konkurs o.l. Derfor er Odense Skiklub ophørt med at være rejsearrangør, men er
istedet formidler af rejser.

• Er det passé at tage på klubtur?
• Evt. kan man tilbyde billigere medlemsgebyrer til ”udefrakommende” der gerne vil med på skiture.
• Ture for nybegyndere – det kan være svært at være nybegynder på en klubtur. Det kan meldes ud om

turen er for begyndere, letøvede, familievenlig m.v. Især svært, hvis der kun er en enkelt nybegynder
med på en tur.

Rulleskiklub, fastholde folk, lave familieaktiviteter 



• Lige nu sker der ikke meget, men forventningen er, at aktivitetsniveauet stiger i september.
Familieaktiviteter skal få de 10-17-årige aktiveret og med på skiture f.eks.

Vandrepokal – ”Årets leder” 
Titlen som årets leder tildeles Allan Lyholm, der er leder af Odense Skiklubs løbeafdeling. Han får 
vandrepokalen for den store rolle, han spiller som initiativtager, tovholder og vejviser, i år særskilt ifm. 
løbefitness, som han har stået for sammen med to af instruktørerne fra Skigymnastikken. 

Vingaver gives til: 
Dorte, Tine og Magnus for afvikling af DM i langrend i Elmelundsskoven 

Erling for skikasserne  

Johan for rulleski og -depot 

Afgående bestyrelsesmedlem Hans Wagner 

Mogens for værksted 

Torben for revisor-opgaver 

Odense d. 15-06-2021 

Kim Dalgaard Mette Nyrop Willy Mortensen 
Afgående formand Nyvalgt formand Dirigent 




