
Referat af Skiklubben Hareskovs generalforsamling den 20. september 2020  

Valg af Dirigent og referent 
Formand Steen Rath bød velkommen og konstaterede der i salen var 3 tidligere formænd til stede. 
Herefter foreslog han Finn Svendsen som dirigent (tidligere formand) og forretningsfører Sten 
Skjoldborg som referent. Begge blev valgt. 
Formalia blev gennemgået, og det blev konstateret at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 
via hjemmesiden den 24. august og i nyhedsbrevet den 28. august som alle stemmeberettigede 
medlemmer modtager, hvilket var i overensstemmelse med vedtægterne. Det blev konstateret at 
bestyrelsesprotokollen var til stede i fysisk form sammen med vedtægterne referat fra sidste års 
generalforsamling. 

Formandens beretning v/Steen Rath 
Formand Steen Rath fik herefter ordet for at berette om den afviklede sæson i Skiklubben 
Hareskov, hvor han begyndte med slutningen, nemlig i uge 11, hvor statsministeren lukkede 
Danmark ned, og opfordrede alle til at komme hjem hurtigst muligt. Her havde vi 3 klubture i gang 
i henholdsvis Trysil, Les Arc og Åre, hvor de sidste kom hjem med toget tidligt mandag morgen 
uden den store dramatik. 
En anden udfordring var henvendelsen fra Rejsegarantifonden om tvunget medlemskab, hvor 
Steen fortale at det i første omgang fik ham til at gå forsvarsposition, men at efter Sten og Arne 
havde holdt et fornuftigt møde med Rejsegarntifonden, så blev der af Arne lagt en god plan. 
Selv om medlemskabet af rejsegarantifonde i starten, og dermed første plan, havde modstand i 
bestyrelsen, så blev den drøftet indgående, hvorefter også turledere, udvalgsmedlemmer og 
andre frivillige også blev inddraget. I denne proces takkede Steen Camilla og Arne for udarbejdelse 
af scenarier og økonomiske modeller. 
Til slut gav det for alle mening, at vi med et stigende medlemsantal fra 3300 til 3800 og meget 
rejseaktivitet, stiftede Snowtravel ApS som et teknisk rejsebureau, hvilket blev gjort demokratisk 
på en ekstraordinær generalforsamling, selv om bestyrelsen i praksis kunne have truffet 
beslutningen selv. Her gjorde Steen opmærksom på at hvis Corona havde indtruffet lige før uge 7, 
så havde Skiklubben Hareskov’s overlevelse været i fare, og at Snowtravel også er en 
risikodækning, ud over at selskabet skal hjælpe turledere og forretningsføreren organisatorisk. 
Steen nævnte også at Snowtravel allerede nu også hjælper andre skiklubber med at organisere 
klubture, så disse også kan leve op til kravene fra Rejsegarantifonden uden at skulle være medlem 
af denne. Planen er også at kunne organisere ture for andre idrætsorganisationer og 
virksomheder. 

Herefter sluttede Steen årets beretning af med at fortælle at der har været stigende aktivitet med 
ungdomsarbejdet, hvor flere ikke-skiteam løbere har fået lov til at stifte bekendtskab med det at 
løbe i porte, og også hjemlige aktiviteter som træning på Copenhill, trampolin og meget mere er 
der taget godt imod. Gennemførsel af stigende hjemlige aktiviteter og flere og større klubture 



Steen Rath valgte herefter og fortælle lidt om fokus i kommende sæson, hvor han fortale at 
Corona fortsat påvirker de beslutninger bestyrelsen tager især for at sikre økonomien for både 
klub og medlemmer. Heldigvis lader det til at vi fastholder et stort antal medlemmer, på trods af 
stor usikkerhed, f.eks. med afholdelse af første store klubtur i uge 42 til Østrig, som netop er 
blevet orange zone. Dette skal bestyrelsen holde møde om straks efter generalforsamlingen. 
I den kommende tid bliver fastholdelse af frivillige også meget vigtigt både organisatorisk, men 
også f.eks. for at søge penge i fonde til klubbens arbejdede, hvilket er et område handicapudvalget 
har været så gode til at de næsten ikke bruger af det tildelte budget.  
Steen sluttede af med at takke alle for en stor indsats i en svær sæson. 

Spørgsmål fra forsamlingen: 
Der var ingen spørgsmål fra salen til Steen Raths beretning. 

Udvalgsformændenes beretning 

Alpinudvalget (Skiteamet) v/Carsten Wexel 
Carsten Wexel var ikke til stede, hvorfor forretningsfører Sten Skjoldborg læste beretningen højt. 
Denne findes som fil sammen med øvrige beretninger på hjemmesiden. 

Freeskiingudvalget v/Marie-Louise Andreassen  
Marie-Louise Andreasen fortalte at hun jo arbejder med den autonome del af ungdomsarbejdet, 
som ikke er så struktureret og forældrestøtter, som skiteamet, og at hun i den forbindelse gerne 
vil takke formanden og den øvrige bestyrelse for den store støtte. 
Herefter fortalte hun at de på samme måde som skiteamet har gået oparbejdet en god struktur 
med gentagne faste arrangement og klubture i årets løb, hvilket har hjulpet meget organisatorisk. 
Sæsonen starter med den store sommercamp til Folkefonna sammen med skiteamet og senere 
turen i uge 42 til Hintertux, som de er nødt til at vælge i stedet for Sölden for at få en park at 
undervise i. Her bor de i hytter, hvor de har en gruppe der føler sig godt tilpas, hvilket er 
grundlaget for udvikling også på ski eller snowboard. 
Marie-Louise nævnte herefter det gode samarbejde med Københavns Skiklub, bl.a. til en ture til 
Hafjell som KS arrangerer. 
Sæsonen sluttet også brat for Freestyle, hvor DM i påsken måtte aflyses grundet Corona-
nedlukningen, men heldigvis nåede freestyle gruppen at komme godt i gang med træningen ude 
på Copenhill, hvilket er grundlaget for at man som freestyle-løber kan gå til ski året rundt, sammen 
med det gode samarbejde med skiteamet, hvor de ofte kan koble sig på deres mange ture. 
Marie-Louise sluttede af med at fortælle om teamets planer for også at få en fast cheftræner 
tilknyttet, således at udviklingen med en større tilgang end afgang til team freestyle kan forsætte i 
de kommende år. 



Instruktørudvalget v/Benjamin Nodan Fardal 
Benjamin, som er formand for instruktørudvalget, var ikke til stede, hvorfor forretningsfører Sten 
Skjoldborg læste beretningen højt. Denne findes som fil sammen med øvrige beretninger på 
hjemmesiden. 

Handicapudvalget v/Anne Gram 
Formanden for udvalget Anne Gram var ikke til stede, hvorfor Visti, også fra udvalget, fortalte om 
sæsonen, herunder udlån af udstyr og undervisning på klubture. Herefter nævnte Viste at en 
handicapløber næsten er kommet igennem BSI1 på efterskole og at udvalget har skaffet penge til 
en -konkurrancesitski, der er udlånt til Adam, der ønsker at kvalificere sig til Paralympiske Lege i 
2021. 

Vallåsen v/Søren Bank 
Søren Bank tog kort ordet for primært at fortælle at der ingen sne var på Vallåsen, og dermed blev 
igen arrangementer afholdt i sæsonen 

Turudvalget v/Sten Skjoldborg 
Sten fortalte at den største forskel i klubturene nok er at skiteamet er begyndt at lave 
træningsture, med almindelig tekniktræning for bredden, og at flere af de allerede store ture har 
fået endnu mere interesse. Dette har resulteret i flere ture og udvidelse af eksisterende klubture, 
hvilket igen har resulteret i en kraftig vækst af frivillige turledere og instruktører. 
Sten fortalte herefter om den positive udvikling med ansættelser Peter Kærby først i klubben og 
senere i rejseselskabet, hvilket har sikret hoteller og nye destinationer til kommende sæson, og 
også er en stor fordel i en usikker sæson, hvor Peters erfaring er en stor fordel fordi alle kontrakter 
og forhandlinger nu går igennem ham, selv om turlederne forsat er stærkt involveret.  
Den fulde beretning kan læses på hjemmesiden 

Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
Arne List fortalte revisorerne har godkendt regnskabet. 

Arne List fremlagde herefter det reviderede regnskab til godkendelse og gennemgik derfor først 
resultatet og herefter balancen. 

Regnskabet udviser et resultat på -114.302 kr. og en egenkapital på 886.317 kr. med følgende 
kommentarer: 

• Det er første gang det er lykkes at lave et underskud i henhold til ønsket i budgettet

• Som forventet har vi modtaget mindre i tilskud fra Furesø kommune, hvilket er en tildens
der forsætter



• Kontingentet er som budgetteret nåede næsten 1 million kroner, hvilket ellers syntes var
optimistisk.

• Overskuddet på klubture er omkring som forventet, og skyldes de 30 kr. pr. nat vi i
gennemsnit kræver skal være på alle klubture.

• Indtægt fra uniformer som hører sammen tilsvarende udgift, som medfører at der gives et
større tilskud til uniformer, hvilket skaber god synlighed for klubben.

• Lønudgifter er inklusive forretningsføreren, en assistent han har haft og så Peter som vores
nye turkonsulent.

• Færre udgifter til udvalg og møder grundet mange onlinemøder uden bespisning og
drikkevarer

• Ved udgangen af året var der næsten ingen debitorer, hvilket skyldes Corona-
nedlukningen.

• Grundet tidlig start af klubture for sæson 2020-21 var der et relativt sort indestående

• Der er mellemregning med Snowtravel, grundet ingen penge i det nystiftede selskab,
hvilket dog er udlignet, og så har klubben betalt stiftelsesomkostninger inklusiv en
hjemmeside.

• Der er forsat penge i en rejsefond, men det er ikke besluttet om det skal fortsætte sådan,
eftersom risikoen ligger i Snowtravel.

• AU ser ud til at have fået mindre i tilskud end budgetteret, men det skyldes at de i stedet
fik lov at beholde administrationsgebyret i udvalget, og dermed stemmer budget og
forbrug.

Spørgsmål fra forsamlingen til regnskab: Hvorfor er der ønske om underskud, hvis man i stedet 
kunne øge formuen? 
Arne List svarede, at bestyrelsen hele tiden har haft et ønske om ikke, at have en så stor formue, 
som der i princippet ikke er behov for, dog skal der være stor nok formue til, at kunne stille i 
garanti over for Rejsegarantifonden, eftersom Snowtravel ikke selv har en formue, hvilket kan ske i 
form obligationer. 

Spørgsmål fra forsamlingen: Hvorfor et ønske garanti som obligationer, der ikke giver udbytte i 
øjeblikket. 
Arne svarende at det er en god pointe, og at der ikke er taget endelig beslutning om metoden. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

Fastlæggelse af indskud og kontingent med fremlæggelse af budgetforslag 
Arne fastslog at kontingentet ikke er ændret og er kr. 425 for voksne, kr. 240 for juniorer og kr. 
850 for familier.  



Fremlæggelse af budgetforslag 
Arne præsenterede bestyrelsens budget, hvor han oplyste at det generelt er udarbejdet meget 
konservativt grundet situationen med Corona-virus, og så kan øges, hvis der er økonomi til dette. 

Valg af formand  

Steen Rath genopstillede som formand, og blev valgt. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Arne List og Søren Klint genopstillede til bestyrelsen og blev valgt. Kristian Richardt genopstiller 
ikke, men ønsker i stedet at opstille som suppleant, hvilket han blev valg til sammen med Martin 
Lund Mogensen, som genopstillede her. Camilla Frederikke Clauson-Kaas, som var suppleant, 
opstillede i stedet for Kristian til bestyrelsen, og blev valgt. 

Valg af revisor og revisor suppleant. 

Klaus Lund Nielsen genopstillede som revisor for 2 år og Jørgen Lindhoff genopstillede som 
revisor suppleant for 1 år. Begge blev valgt. Mette Knudsen er den anden reviser, som er på valg 
i 2021

Eventuelt 

Poul Andersens vandrepokal uddelt i pausen 

Sten Skjoldborg tog orden og præsenterede årets kandidat til Poul Andersen’ s vandrepokal som 
gik til instruktør Mads Lerche-Thomsen, som kom på online fra Copenhill, hvor han underviste 
unge instruktører og aspiranter til dryslope instruktører. Christian Hage overrakte ham pokalen 
her. 
Poul Andersen var selv mødt frem, og roste klubben for i sin tid at have taget de rigtige 
beslutninger, og for alle efterfølgende bestyrelsers arbejde med videreførelse af dette, og især det 
velfungerende frivillige arbejde. Poul advarende også for at klubben ikke bliver for dominerende i 
skimiljøet. 

Senere under forsættelsen af eventuelt i slutningen af generalforsamlingen roste Kuno Brodersen 
for ikke bare at forsætte det gode arbejde, som var i gang da han var formand, men også til at 
løfte dette til et endnu højere niveau. Kuno, som er aktive i Danmarks skiforbunds bestyrelser, 
oplyste at en professionel op velplanlagt indsats giver vækst, og det mener han ikke går ud over 
andre klubber. Han ser også at andre klubber der arbejder på samme måde, også vokser. Generelt 



set er er det mange tilbud både herhjemme og i form af klubture, der sammen med en god 
frivilligkultur gør den store forskel. 

Jesper Brøns tog ordet og takkede bestyrelsen for at støtte eliten, og specielt Steen Rath for at 
være god til at mægle når der er behov for dette på forbundsplan. 

Steen Rath sluttede generalforsamlingen men at give udtryk for at det er intet mindre end et 
mirakel at vi er store for størrelsen betyder noget når vi skal forhandle. 
Vi skal dog huske på at intet kan lade sig gøre uden de mange frivillige og det er alle frivillige 
uanset man er instruktører, turledere eller er bestyrelse. 
Specielt tak til bestyrelsen, hvor vi kan diskutere mange ting, men bliver altid enig. Tak også til 
eliteløbere, og tak til AU og FU som sørger for rekrutteringen, der giver nye eliteløbere. 
Til slut takkede Steen Rath forretningsføreren Sten Skjoldborg for altid at yde en stor indsats for 
klubben, og tak til kasseren Arne List for godt styr på økonomi og specielt for at gennemfører 
Snowtravel-projektet og håndteringen af Rejsegarantifonden. 

Referatdato: 21. september 2020 

Sten Skjoldborg Finn Svendsen 
Referent Dirigent 
Forretningsfører 


