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Generelt	  
Året	  har	  som	  sædvanlig	  været	  præget	  af	  mange	  gode	  klubture	  og	  aktivitet,	  og	  det	  har	  også	  været	  et	  
år	  hvor	  medlemstallet	  har	  stabiliseret	  sig,	  og	  hvor	  vores	  mange	  gode	  frivillige	  medlemmer,	  har	  
arbejdet	  mindst	  lige	  så	  flittigt	  som	  de	  foregående	  år.	  	  
	  
Alt	  i	  alt	  nok	  meget	  sundt	  efter	  flere	  år	  med	  kraftig	  vækst.	  Flere	  af	  udvalgene	  igangsat,	  om	  ikke	  et	  
generationsskifte,	  så	  en	  omstrukturering,	  med	  bl.a.	  nye	  og	  flere	  medlemmer.	  Tilsvarende	  er	  det	  også	  
lykkes	  at	  få	  nye	  turledere,	  der	  enten	  er	  under	  oplæring	  eller	  har	  kastet	  sig	  direkte	  ud	  i	  
arbejdsopgaven	  direkte.	  Det	  kan	  aldrig	  siges	  nok	  –	  selv	  om	  vi	  har	  en	  dygtig	  fuldtidsansat	  og	  én	  på	  
deltid,	  der	  gør	  et	  stort	  stykke	  arbejde,	  så	  er	  de	  frivillige	  vores	  rygrad,	  og	  i	  indeværende	  sæson	  havde	  
vi	  intet	  mindre	  end	  244	  frivillige	  turledere,	  instruktører,	  trænere,	  udvalgsmedlemmer,	  busguider	  og	  
andre,	  der	  bare	  gave	  en	  håndsrækning	  til	  forskellige	  events.	  Ingen	  bør	  glemmes	  og	  alle	  skal	  have	  en	  
stor	  tak	  inden	  jeg	  forstætter	  beretningen.	  
	  
Medlemssituation	  
Medlemstallet	  ligger	  og	  svinger	  fra	  omkring	  2.900	  –	  3.400	  medlemmer,	  afhængig	  af	  tidspunktet	  på	  
året.	  Vi	  mister	  en	  del	  medlemmer	  i	  løbet	  af	  året,	  og	  nye	  kommer	  til.	  	  
	  
En	  stor	  del	  af	  de	  nye	  medlemmer	  er	  som	  sidste	  sæson	  familier	  med	  små	  børn,	  der	  flittigt	  deltager	  på	  
vore	  specielle	  ture	  for	  denne	  målgruppe.	  Vi	  håber	  selvfølgelig	  at	  nogle	  af	  disse	  familier	  forbliver	  
medlemmer	  længe	  nok	  til,	  at	  deres	  børn	  bliver	  unge	  løbere,	  der	  har	  lyst	  til	  at	  arbejde	  mere	  målrettet	  
med	  deres	  skiløb	  på	  vores	  teams,	  går	  instruktørvejen	  eller	  bare	  deltager,	  for	  at	  forsat	  få	  de	  bedste	  
skioplevelser.	  	  
	  
Indtil	  da,	  vil	  vi	  gerne	  blive	  endnu	  bedre	  til	  at	  tage	  os	  af	  denne	  gruppe,	  og	  få	  flere	  instruktører	  til	  at	  
melde	  sig,	  og	  opleve	  det	  udbytte	  de	  kan	  få	  ved	  at	  lære	  de	  helt	  små	  skifærdighederne.	  Derfor	  har	  en	  
mindre	  gruppe	  påtaget	  sig	  at	  udarbejde	  et	  koncept	  vi	  kalder	  Hareskidz,	  der	  skal	  formidle	  hvordan	  
man	  bedst	  arbejder	  med	  børn	  og	  skiløb,	  herunder	  forberede	  både	  instruktører	  og	  forældre	  på	  børns	  
udvikling,	  og	  hvordan	  vi	  sammen	  kan	  styrke	  glæden	  og	  fremdriften	  for	  alle	  vores	  børns	  skiløb	  på	  en	  
sikker	  og	  forsvarlig	  måde.	  
	  
IT	  er	  en	  del	  af	  fremtiden.	  
I	  sæsonen	  2017-‐18	  har	  skiklubben	  igen	  investeret	  i	  medlemssystemet	  for	  at	  sikre	  hurtig,	  nem	  og	  
billiere	  drift	  både	  for	  vores	  administration	  og	  for	  turledernes	  arbejde.	  Det	  har	  vi	  gjort	  med	  en	  
udvidelse	  af	  medlemssystemet,	  så	  det	  kan	  håndtere	  depositum	  ved	  tilmelding	  og	  hvor	  
medlemmerne	  opretter	  resten	  af	  ordren	  selv,	  hvilket	  bevirker	  mindre	  administration	  for	  turlederne.	  
Opgaven	  var	  næsten	  lige	  så	  stor	  som	  implementeringen	  af	  selve	  system	  i	  sidste	  sæson	  kombineret	  
med	  systemfejl,	  så	  både	  vores	  kasserer	  Arne	  List	  og	  forretningsfører	  Sten	  Skjoldborg	  kom	  på	  
overarbejde,	  men	  alt	  lykkes	  og	  ved	  indgangen	  til	  denne	  sæson	  har	  tilmeldingerne	  kørt	  upåklageligt.	  
Vores	  investering	  har	  givet	  os	  en	  fordel	  omkring	  gennemskuelighed	  og	  dokumentation,	  som	  er	  
særligt	  relevant	  i	  år,	  hvor	  implementeringen	  er	  Persondataforordningen	  (GDPR)	  har	  sikret	  mere	  
arbejde.	  Men	  nu	  er	  vi	  godt	  rustet	  til	  den	  række	  af	  fremtidige	  krav	  fra	  det	  offentlige,	  som	  vi	  allerede	  
nu	  ser	  ind	  i.	  
	  
Det	  andet	  store	  projekt	  har	  været	  opdatering	  af	  selv	  hjemmesiden	  med	  StenSkjoldborg	  som	  
projektleder	  og	  vores	  deltidsansatte	  (og	  cheftræner)	  Nicolai	  Ø.	  Madsen	  som	  den	  udførende	  kraft.	  
Selv	  om	  ambitionerne	  var	  store	  om	  en	  hurtig	  indsats,	  så	  kan	  det	  jo	  være	  vanskeligt	  at	  drive	  to	  store	  
projekter,	  men	  netop	  i	  går	  kunne	  vi	  endeligt	  præsentere	  hjemmesiden	  med	  et	  nyt	  design	  og	  de	  
vigtigste	  informationer.	  Her	  også	  en	  tak	  til	  bestyrelsesmedlem	  Søren	  Bank	  om	  at	  kaste	  sig	  ind	  i	  
arbejdet	  med	  at	  overføre	  bl.a.	  klubture	  til	  den	  nye	  side	  i	  de	  sidste	  uger.	  
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Klubture	  
I	  den	  netop	  afviklede	  sæson	  gennemførte	  vi	  mere	  30	  klubture	  og	  deltagerantallet	  steg	  med	  100	  til	  
godt	  2.100	  medlemmer.	  Klubturene	  i	  uge	  7	  lignede	  sidste	  års	  tal	  med	  godt	  900	  medlemmer,	  og	  over	  
110	  instruktører	  afsted.	  Tak	  til	  de	  mange	  instruktører	  der	  stillede	  op,	  og	  en	  stor	  tak	  til	  
Instruktørudvalget	  som	  igen	  sørgede	  for	  at	  dette	  blev	  muligt.	  
	  
Desværre	  mistede	  vi	  en	  masse	  direkte	  hoteller	  i	  uge	  7	  grundet	  fastelavn,	  hvilket	  resulterede	  flere	  
rejser	  blev	  bestilt	  via	  rejsebureauer.	  Hvis	  jeg	  skal	  sige	  det	  pænt,	  så	  var	  det	  ikke	  nogen	  succes,	  og	  blev	  
kun	  reddet	  af	  turledernes	  og	  instruktørernes	  store	  arbejde	  på	  destinationerne.	  Tak	  for	  dette	  arbejde	  
og	  tak	  til	  deltagende	  medlemmer	  for	  stor	  tålmodighed.	  	  
	  
Heldigvis	  kan	  jeg	  så	  bekendtgøre,	  at	  både	  turlederne	  og	  vores	  forretningsfører	  Sten	  Skjoldborg	  har	  
arbejdet	  hårdt	  på	  at	  genetablere	  og	  forny	  direkte	  bookinger	  uden	  om	  rejsebureauerne,	  hvilket	  er	  
lykkes.	  	  
	  
Disse	  blev,	  som	  noget	  nyt,	  allerede	  åbnet	  for	  tilmelding	  en	  uge	  før	  sommerferien,	  hvilket	  har	  givet	  
en	  mere	  blød	  tilmeldingsproces	  til	  vores	  nye	  sæson,	  hvor	  især	  satsningen	  på	  familieture	  med	  fokus	  
på	  vores	  mindste	  børn	  har	  været	  populære.	  Uden	  at	  vi	  har	  statistik	  på	  dette,	  så	  skal	  vi	  nok	  takke	  bl.a.	  
introklubturen	  for	  småbørnsfamilier	  til	  Branäs	  med	  Joakim	  og	  Eva,	  som	  en	  af	  årsagerne	  til	  øget	  
efterspørgsel	  i	  uge	  7.	  
	  
Som	  altid	  en	  stor	  tak	  til	  vores	  alle	  vores	  dedikerede	  turledere	  for	  det	  flotte	  arbejde	  i	  gør	  for	  de	  
øvrige	  medlemmer.	  
	  
Vallåsen	  
Vallåsenudvalget	  står	  fortsat	  for	  en	  af	  vores	  mest	  populære	  og	  traditionsrige	  tilbud,	  og	  det	  kommer	  
heller	  ikke	  til	  at	  ændre	  sig,	  selv	  når	  vi	  får	  gang	  i	  Copenhill	  partnerskabet.	  	  
	  
Både	  at	  kunne	  stå	  på	  rigtig	  sne	  på	  en	  billig	  måde,	  og	  som	  ugentlig	  træning,	  i	  er	  sæsonen	  topprioritet	  
for	  Skiklubben	  Hareskov.	  Derfor	  en	  meget	  stor	  tak	  til	  medlemmerne	  af	  udvalget,	  der	  mødes	  onsdag	  
efter	  onsdag	  for	  at	  klare	  tilmeldinger,	  og	  deltager	  fredag	  efter	  fredag	  ikke	  bare	  som	  busguider,	  men	  
også	  ofte	  på	  bakken,	  som	  instruktører.	  	  
	  
Økonomi	  
Klubbens	  økonomi	  er	  sund	  og	  vi	  kommer	  ud	  med	  et	  overskud	  på	  kr.	  101.496,	  hvor	  vi	  henlægger	  
100.000	  til	  en	  jubilæumsfond,	  da	  Skiklubben	  Hareskov	  fylder	  40	  år	  i	  2019.	  Egenkapitalen	  forbliver	  
stort	  set	  uændret,	  og	  er	  i	  år	  på	  kr.	  807.936.	  
	  
Vi	  havde	  egentlig	  budgetteret	  med	  et	  større	  underskud,	  men	  selv	  om	  indtægterne	  stort	  set	  har	  
ligget	  som	  forventet,	  så	  har	  lønningerne	  været	  lidt	  lavere	  end	  forventet,	  og	  især	  udvalgene	  har	  ikke	  
fået	  igangsat	  alle	  de	  aktiviteter,	  der	  var	  planlagt.	  	  
	  
Vores	  indtægter	  fra	  sponsorer	  har	  været	  stabilt	  og	  baseret	  på	  aftaler	  fra	  sidste	  sæson	  uden	  at	  nogle	  
nye	  aftaler	  er	  indgået,	  hvilket	  skyldes,	  at	  udvalget	  har	  haft	  behov	  for	  en	  pause	  for	  nye	  tiltag,	  og	  har	  
arbejdet	  med	  at	  de	  mange	  bestillinger	  på	  uniformer.	  
	  
Netop	  en	  af	  de	  store	  udgifter	  var	  helt	  som	  planlagt	  tilskud	  til	  disse	  uniformer,	  og	  det	  lykkes	  både	  at	  
få	  mange	  skiteamløbere	  og	  mange	  instruktører	  i	  de	  nye	  uniformer	  uden	  de	  helt	  store	  forsinkelser	  i	  
denne	  sæson.	  Men	  desværre	  har	  samarbejdet	  med	  leverandøren	  i	  slutningen	  af	  sæsonen	  måtte	  
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ophøre.	  Takket	  være	  et	  flot	  arbejde	  i	  udvalget	  er	  et	  nyt	  forslag	  på	  vej,	  hvor	  vi	  bevarer	  vores	  
klubidentitet	  i	  farvevalg	  og	  design,	  dog	  med	  en	  mindre	  stigning	  i	  egenbetaling.	  
	  
Tak	  til	  sponsor-‐	  og	  tøjudvalget,	  hvor	  Carsten	  Wexel	  er	  et	  nyt	  medlem,	  der	  har	  trukket	  meget	  af	  
arbejdet	  i	  sæsonen.	  

	  
Furesø	  kommune	  og	  vores	  hjemmelige	  aktiviteter.	  
Efter	  sidste	  års	  vanskeligheder	  med	  lokalebestillinger	  og	  protest	  fra	  andre	  idrætsforeninger,	  så	  har	  
Furesø	  kommune	  fuldt	  bakket	  op	  om	  Skiklubben	  Hareskov,	  og	  vi	  har	  både	  bevaret	  vores	  tilgang	  til	  
trampolin	  i	  Søndersøhallen	  og	  vi	  er	  tilbage	  med	  flere	  faste	  hold	  på	  Hareskov	  skole.	  Tak	  til	  kommunen	  
for	  den	  gode	  indstilling	  og	  hjælp.	  
	  
Desværre	  har	  vi	  måtte	  sætte	  crossfit	  på	  hold,	  men	  på	  fysisk	  aktivitetssiden	  men	  vi	  har	  fortsat	  
skigymnastik	  om	  mandagen	  med	  Per	  Skipper	  som	  koordinator,	  Ski-‐hockey	  om	  onsdagen,	  som	  styres	  
ad	  hoc	  via	  en	  Facebook	  gruppe	  og	  rulleski	  onsdag	  eller	  søndag	  afhængig	  af	  årstiden	  med	  Peter	  Nabe	  
som	  træner	  og	  koordinator.	  Ligeledes	  har	  en	  gruppe	  MTB-‐deltagere	  haft	  jævnlig	  træning,	  også	  styret	  
via	  en	  Facebookgruppe,	  hvor	  vores	  Myrkdalen	  turleder	  Steen	  Fobian	  er	  i	  gang	  med	  at	  få	  
systematiseret	  træningen	  og	  udvidet	  udbuddet	  med	  bl.a.	  Downhill	  MTB	  på	  Vallåsen.	  	  
	  
I	  det	  hele	  taget	  er	  der	  store	  forventninger	  til	  hjemmelige	  aktiviteter,	  der	  henvender	  sig	  bredt	  til	  
vores	  medlemmer	  både	  omkring	  Hareskoven	  og	  ved	  kommende	  træning	  på	  Copenhill.	  Vi	  får	  med	  
andre	  ord	  brug	  for	  mange	  som	  Per,	  Peter	  og	  Steen	  i	  den	  kommende	  sæson,	  hvilket	  betyder	  vores	  
forretningsfører	  får	  travlt	  med	  ”stillingsopslag”,	  der	  skaffer	  nye	  frivillige.	  
	  
Vores	  forretningsfører	  Sten	  Skjoldborg	  har	  deltaget	  på	  flere	  arrangementer,	  som	  kommunen	  har	  
indkaldt	  til,	  både	  i	  normal	  arbejdstid	  og	  ved	  aftenmøder.	  Det	  er	  utrolig	  vigtig	  for	  vores	  synlighed	  
med	  denne	  fleksibilitet	  fra	  hans	  side,	  hvilket	  vi	  sætter	  stor	  pris	  på,	  når	  vi	  frivillige	  er	  optaget	  af	  
familie	  og	  en	  tæt	  pakket	  arbejdskalender.	  
	  
Også	  tak	  til	  kommunen	  for	  støtte	  til	  både	  ungdomsarbejdet	  og	  efteruddannelse	  af	  vores	  
instruktører.	  Vi	  håber	  i	  den	  kommende	  sæson,	  at	  kunne	  give	  Furesø	  Kommune	  lidt	  tilbage	  med	  
vores	  synlighed	  på	  Copenhill.	  
	  
Ungdomsarbejdet	  med	  Skiteam,	  Frestyle	  og	  freeride	  
Selv	  om	  deltagere	  på	  vores	  skiteam	  kun	  repræsenterer	  en	  mindre,	  men	  stigende,	  del	  af	  vores	  
medlemmer,	  så	  har	  de	  været	  særdeles	  synlige	  i	  år	  med	  deltagelse	  på	  bl.a.	  den	  store	  familietur	  til	  
Branäs.	  Her	  viste	  de	  sig	  fra	  deres	  bedste	  side	  ved	  optagelserne	  til	  Thomas	  Urskovs	  serie	  om	  ”Min	  
klub”,	  hvor	  Skiklubben	  Hareskov	  var	  udvalgt	  til	  at	  repræsentere	  skisporten.	  Tak	  til	  skiteamet,	  
turledelsen,	  Thomas	  Urskov	  og	  vores	  forretningsfører	  for	  at	  koordinere	  opgaven.	  Lad	  os	  lige	  bruge	  8	  
minutter	  på	  at	  se	  udsendelsen,	  som	  årets	  foredrag;	  https://www.tv2lorry.dk/min-‐klub/min-‐klub-‐
skilob-‐520	  
	  
Skiteamet	  tog	  rigtig	  mange	  guldmedaljer	  i	  år	  og	  Ida	  Brøns	  ryddede	  sine	  serier	  ved	  at	  vinde	  
alle	  løb.	  Alle	  er	  nok	  klar	  over,	  at	  de	  lykkes	  Casper	  Dyrbye	  at	  deltage	  ved	  OL,	  hvilket	  i	  sig	  selv	  
er	  en	  bedrift,	  men	  få	  ved	  nok	  Arthur	  Månsson	  på	  13	  år	  deltog	  ved	  det	  uofficielle	  
verdensmesterskab	  kaldet	  Turbolino	  Cup,	  og	  blev	  nummer	  13	  i	  en	  aldersklasse	  højere	  end	  
sin	  egen	  årgang,	  hvilket	  er	  meget	  lovende	  for	  fremtidens	  eliteløb	  i	  klubben.	  
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Generelt	  set	  har	  skiteamet	  arbejde	  været	  præget	  af	  flere	  løbere	  på	  flere	  ture,	  herunder	  
flere	  fælles	  træningsture	  sammen	  med	  freestyle	  teamet.	  Også	  freestyle	  teamet	  har	  fået	  
guldmedaljer	  og	  har	  tilgang	  af	  medlemmer,	  kombineret	  med	  et	  mere	  fast	  trænerteam.	  	  
	  
Kraftcentrene	  klarer	  sig	  også	  godt.	  Der	  er	  mange	  nye	  initiativer	  i	  gang,	  og	  vi	  har	  
Skiklubmedlemmer	  helt	  inde	  i	  bestyrelsen	  for	  både	  AKD	  (Alpint	  Kraftcenter	  i	  Danmark)	  og	  
FKD	  (Freestyle	  Kraftcenter	  i	  Danmark).	  Der	  er	  så	  mange	  ting	  i	  gang,	  at	  kommunikationen	  af	  
og	  til	  sker	  i	  ”ellevte	  time”,	  som	  kan	  skabe	  lidt	  ekstra	  arbejde	  for	  de	  involverede.	  Det	  
arbejder	  vi	  dog	  på	  skal	  blive	  bedre.	  
	  
Stor	  tak	  til	  teamløberne	  for	  jeres	  engagement	  og	  tak	  til	  de	  stabile	  trænere	  og	  til	  forældrene	  
for	  at	  hjælpe	  til	  med	  stort	  og	  småt.	  
	  
Instruktørerne	  
Instruktørudvalget	  har	  i	  år	  kørte	  en	  meget	  stor	  og	  stabil	  arbejdsindsats,	  som	  Benjamin	  fortæller	  om	  i	  
sin	  beretning.	  Lene	  er	  trådt	  ud	  af	  udvalget,	  og	  vi	  skylder	  hende	  en	  stor	  tak	  for	  mange	  års	  trofast	  
arbejde.	  Vi	  er	  utroligt	  glade	  for,	  at	  hun	  forsat	  er	  skiskolechef	  på	  Kronplatz	  turen	  i	  uge	  7.	  	  
	  
Der	  er	  indtrådt	  flere	  nye	  medlemmer	  i	  udvalget,	  og	  jeg	  har	  forstået	  at	  instruktørudvalget	  har	  
redefinerer	  sig	  selv	  med	  en	  ny	  struktur.	  Det	  er	  nok	  også	  en	  fornuftig	  strategi,	  for	  vi	  får	  bruge	  for	  et	  
stærkt	  instruktørudvalg	  i	  de	  kommende	  år	  med	  nye	  aktiviteter	  på	  Copenhill,	  og	  med	  en	  forventning	  
om	  et	  stigende	  medlemsantal	  herfra.	  Dette	  kan	  medføre	  et	  behov	  for	  endnu	  flere	  klubture	  og	  så	  
ruller	  bolden	  igen.	  
	  
Vi	  har	  også	  en	  stigende	  tilgang	  af	  instruktører	  fra	  efterskoler	  og	  instruktører,	  som	  har	  været	  sendt	  til	  
uddannelser	  i	  skinationer	  af	  firmaet	  Snowminds.	  Disse	  instruktører	  kommer	  ind	  i	  klubben	  med	  en	  
østrigsk,	  canadisk,	  japansk	  eller	  helt	  fjerde	  uddannelse.	  Skiklubben	  Hareskov	  er	  med	  andre	  ord	  
kommet	  ind	  i	  en	  fase	  med	  en	  slag	  global	  integration,	  hvor	  både	  bestyrelse	  og	  instruktørudvalg	  skal	  
forholde	  sig	  til	  en	  omvæltning,	  der	  også	  giver	  nye	  muligheder.	  	  
	  
Tak	  til	  alle	  medlemmer	  af	  IU	  for	  alt	  det	  arbejde	  i	  har	  gjort	  og	  alt	  det	  arbejde,	  som	  venter	  forude.	  
	  
Handicapskiløb	  
Handicapudvalget	  har	  foruden	  tidligere	  handicap-‐skiløbere	  fået	  5	  nye	  medlemmer	  på	  ski	  i	  sæsonen,	  
hvilket	  måske	  ikke	  lyder	  af	  meget,	  men	  det	  har	  betydet	  at	  alle	  Sitski	  stort	  set	  har	  været	  i	  brug	  hele	  
sæsonen.	  Måske	  er	  det	  derfor	  udvalget	  sammen	  med	  Furesø	  har	  kastet	  sig	  over	  arbejdet	  med	  
udsatte	  unge	  indvandre,	  som	  de	  håber	  at	  få	  på	  ski	  på	  Vallåsen	  eller	  ud	  på	  Copenhill,	  når	  den	  åbner.	  
Derfor	  er	  det	  ukuelige	  udvalg	  i	  gang	  med	  nye	  fondssøgninger.	  	  	  
	  
Tak	  for	  endnu	  en	  sæsons	  stor	  indsats	  og	  held	  og	  lykke	  med	  at	  skaffe	  nye	  midler	  til	  det	  kommende	  
arbejde.	  
	  
SHS	  
Seniorudvalget	  har	  desværre	  haft	  faldende	  deltagelse,	  hvilket	  i	  får	  mere	  information	  om	  i	  deres	  
beretning,	  men	  det	  betyder	  også	  at	  udvalget	  medlemmer	  ikke	  kommer	  til	  at	  lave	  aktiviteter	  i	  den	  
kommende	  sæson.	  Det	  er	  vi	  mægtigt	  kede	  af,	  for	  udvalget	  arbejde	  har	  altid	  været	  vigtigt	  i	  forhold	  til	  
især	  vores	  ældre	  medlemmer.	  Jeg	  håber	  til	  gengæld	  af	  nogle	  af	  medlemmerne	  eller	  andre	  vil	  tage	  



Ordinær generalforsamling, Formandens beretning, 2017/18 

Steen	  Rath	   20.	  september	  2018	   Side	  5	  af	  5	  

handsken	  op	  når	  forretningsføreren	  søger	  frivillige	  til	  at	  styre	  enkelte	  arrangementer	  i	  den	  
kommende	  sæson.	  
	  
Tak	  for	  en	  mangeårig	  indsats	  til	  alle	  afgående	  medlemmer	  af	  udvalget.	  
	  
Danmarks	  Skiforbund	  
Arbejdet	  med	  Danmarks	  Skiforbund	  løber	  uden	  udfordringer,	  efter	  et	  par	  år	  med	  en	  lille	  smule	  
turbolens.	  Vi	  har	  jævnlig	  dialog	  med	  dem,	  dels	  via	  at	  Sten	  Skjoldborg	  forsøger	  at	  være	  i	  Idrættens	  
Hus	  hver	  onsdag,	  og	  dels	  ved	  samtaler	  mellem	  mig	  selv,	  og	  flere	  af	  de	  Skiklubben	  Hareskov	  
medlemmer,	  der	  sidder	  i	  bestyrelsen.	  	  
	  
Vores	  samarbejde	  forløber	  godt	  og	  gnidningsløst,	  der	  kan	  dog	  til	  tider	  være	  behov	  for	  lidt	  mere	  
koordinering	  og	  kommunikation.	  Men	  ikke	  noget	  dramatik.	  	  
	  
Tak	  
Nu	  har	  jeg	  sagt	  tak	  til	  (forhåbentligt)	  alle	  igennem	  beretningen,	  men	  det	  kan	  ikke	  siges	  nok,	  så	  her	  
kommer	  afslutningsvist	  også	  et	  stort	  TAK	  til	  alle	  medlemmer,	  frivillige,	  turledere,	  bestyrelse,	  udvalg,	  
Sten	  Skjoldborg	  –	  og	  selvfølgelig	  Nicolai.	  
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