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1. Valg af Dirigent 
 
Steen Rath bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Finn Svendsen som dirigent og 
Sten Skjoldborg referent. Finn Svendsen gennemgik herefter dokumentation for indkaldelsen, hvor 
han konstaterede at tiderne for indkaldelse til generalforsamlinger var indkaldt ifølge vedtægterne. 
 
 

2. Formandens beretning v/Steen Rath 
 
Finn gav herefter ordet tilbage til formand Steen Rath for formandens beretning. 
Steen fortalte at han ville tillade sig at prale på klubben vegne, for aldrig har vi haft et bedre 
resultat på bedre på trods vanskeligheder med Corona og indrejseregler. Vi kom fra næsten 4000 
medlemmer før Corona, og måtte ned på 3300 medlemmer, hvor vi valgte at beholde Peter hos 
Snowtravel og vores dygtige forretningsfører, modsat rejsebranchen, som måtte afskedige de 
meste personale. Vi satsede rigtigt og er forbi de 4000 medlemmer med et mål om 5000 
medlemmer i de kommende år. 
Økonomisk går det godt selv om vi valgte et dundrende underskud i 2020-2021 for at bevare 
personalet. Til gengæld fik vi så muligheden for at lave et overskud på 450.000 i handling fee, 
hvilket vi fik suppleret med en kontingentnedsættelse på 130.000 fra DSKF.  
 
Bestyrelsen valgte fra starten at have et ambitiøst budget, ikke på flest klubture men klubture der 
giver god kvalitet tilbage medlemmer. Til gengæld må vi konstatere et vi aldrig har haft, så få off-
snow aktiviteter herhjemme. Det skyldes vanskeligheder ved at få medlemmer op ad stolene efter 
den svær Corona-tid. Steen lagde her vægt på at MTB-udvalget har arbejdet kreativ med bl.a. 
eksterne samarbejder for at kunne gennemføre træning.  
Steen roste også handicapudvalget for at skaffe mere udstyr og tage sig af de rekord mange 
bookinger, hvilket dog har givet udfordringer med reparation og vedligehold som er svært at få 
tilskud til. Steen roste også handicap- og alpinudvalgets forsøg på i fællesskab at få handicappede 
med til racetræning på især Trysil-ture. I forhold til racetræning konstaterede Steen Rath at der er 
kommet flere frivillige til AU, som hjælper med de det rekordstore team af 74 unge mennesker med 
på træningsture. Steen vil i den forbindelse anbefale andre unge at prøve port træning som sport. 
Steen forsatte med at fortæller at instruktørudvalget tænker nye tanker, hvor de har lavet en 
styregruppe og underudvalg, der skal arbejde mere lystbaseret, og derved kunne tilbyde flere 
arrangementer. Steen kunne også konstatere at den nye dryslope-uddannelse lavede nye rekorder 
ved ikke bare at uddanne nye unge medlemmer, men også ved at gennemføre en konvertering til 
sne. 
Steen Rath sluttede af med at sende en tak til frivillige, for det frivillige arbejde skal bevares. Han 
takkede også Sten som arbejder på ottende år som forretningsfører i Skiklubben Hareskov, og 
som har arbejdet specielt i indeværende år. På den baggrund er det også vigtigt at få flere hænder 
og sænke risikoen, få mere struktur og mere involvering af medlemmerne i den kommende sæson. 
Steen konstaterede, at vi heldigvis har økonomi til det at ansætte mere personale, hvilket vi vil 
gøre i den kommende sæson. 
Steen havde en sidste bemærkning til Danmarks Skiforbund, hvor han konstaterede at de har 
været ramt af personrelateret kritik af elitearbejder, men at han syntes forbundet heldigvis fik 
håndteret dette rigtig godt. 
 

3. Udvalgsformændenes beretning 
 

I. Alpinudvalget (Skiteamet) v/Carsten Wexel 
Carsten Wexel takkede de frivillige forældre og unge, som vi træner. Han syntes det har været et 
lidt for spændende år, herunder en vanskelig start med Corona regler. Vi gennemførte dog gode 
ture med ekstra god håndtering, men uden tvivl en hård sæson for alle de frivillige. 
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Carsten fortalte at vi både har fastholdt og fået mange nye løbere, hvor flere af eliteløberne er 
kommet i Alpin Kraftcenter Danmark, der har haft en vækst på 60%. Dette skyldes også 
elitesamarbejde med andre skiklubber. Vi har også etableret et samarbejde med Trysilguider, 
hvilket giver os mulighed for tilbyder sitski og snowboard med lokale. Vores nye koncept med ski 
som sport har gjort vi blevet mere skarpe på færdighederne på ski, og især youth konceptet med 
både skolet skiløb og alternative discipliner kan dyrkes som sport. 
Til sidst fortalte Carsten at vi har afviklende konkurrencer med først FIS løb i Trysil. Vi sammen 
med Snowtravel har også opbygget en struktur, der er repeterbare. I sin afslutning takkede han 
Nicolai for sit store arbejde og for at motivere de unge mennesker. 
 

II. Freestyleudvalget v/Marie-Louise Andreasen 
Marie-Louise måtte melde afbud, og forretningsføreren læste hendes besked op til forsamlingen. 
Steen Rath supplerede med at takke for hendes stores arbejde, herunder samarbejdet med AU og 
for gennemførsel af bl.a. de populære ture til Lenzerheide. 
 

III.  Instruktørudvalget v/Benjamin Farsan Nordal 
Benjamin fortalte at han ikke ville komme med mange tørre tal, men blot fortælle at vi har fået 
rekord mange instruktører med på klubture, hvilket især kunne lade sig gøre ved hjælp 
forretningsfører Sten Skjoldborg. Benjamin gjorde opmærksom det er lykkes ikke blot at fastholde 
instruktører, men også tiltrække mange nye. Han lagde vægt på at foreningslivet er noget de unge 
skal lære at omfavne, hvilket  er en opgave i den kommende sæson.  

Benjamin forsatte herefter med en tak til bestyrelsen, for at lytte og rykke, når instruktørudvalget 
har et behov. Benjamin sluttede af med at fortælle om planerne for flere sociale arrangementer i 
det kommende år, og planer for at løfte de instruktører med lavest uddannelsesniveau. Især de 
sociale arrangementer lykkes ikke i sidste sæson grundet træthed, men skal nu i gang igen med 
den nye struktur. Benjamin sluttede af med at takke Sten for at have løftet mange af de praktisk 
rutineopgaver i et svært år.  

Finn Svendsen fik ordet, hvor han gav udtryk for at det er fantastik, at IU har kunne sørge for den 
kraftige vækst af instruktører, som er helt afgørende for klubben. 

 

IV. Handicapudvalget v/Anne Gram 
Anne Gram fortalte at efter OL for 8 år siden besluttede det nuværende handicapudvalg at arbejde 
på bedre forhold for personer med varige funktionsnedsættelse. Til det skulle vi skulle vi have 
specialudstyr, der kan stilles til rådighed for disse løbere, og det lykkes os at få lavet den største 
bank af udstyr, som stilles til rådighed til hele Danmark blot for medlemskab. I den netop afsluttede 
sæson har vi aldrig haft så mange bestillinger på udstyr.  
Anne fortalte at det er svært at finde fonde som vil give penge til træning af personer med særlige 
behov indenfor de sædvanlige søgerammer f.eks. 1:1 træning. Anne forsatte med at takke Carsten 
Wexel for initiativer, der får denne målgruppe med til Trysil, så succesen med Adam Nybo, som 
deltager til OL i Kina, kan fortsætte med nye løbere. 
Anne sluttede af med at fortælle at da Finn gik af som formand for skiklubben, arvede hun 
repræsentantskabet i folkeoplysningsudvalget. Her er det nu lykkes at få kommunen til at støtte 
aktiviteter for borgere med varige funktionsnedsættelser.  
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Kenneth Bøgild, som er gæst fra Danmarks Skiforbund, fortalte at Skiklubben Hareskovs ”Skiløb 
for alle” projekt ikke bare er bemærket hos Parasport, men også har fået opmærksomhed 
internationalt, som et projekt, der kan tages ved lære af. 
 

V. Vallåsenudvalget v/Søren Bank 
Søren Bank fortalte at klubben kom afsted med 8 ture i sæsonen, dog fik vi aldrig fyldt en hel bus, 
hvilket står i kontrast til tidligere, hvor vi nogle gange var op til 5 busser. Årsagen til den manglende 
deltagelse skyldes formentlig af de fleste ikke ville tage risiko for at blive smittet med Covid lige op 
til en ugetur. Grundet den manglende tilslutning blev der kun afviklet almindelig undervisning og 
ikke andre aktiviteter. Både busafvikling og sejlplaner var heller ikke helt regelmæssige, hvilket 
bl.a. skyldes at ikke alle busser var taget i drift igen efter Corona nedlukning.  Søren fortalt at der til 
gengæld var flere begyndere end normalt, og at han en gang stod alene med 17 begynder, men 
heldigvis var der instruktører med blandt deltagerne, som trådte til – mange tak for denne hjælp og 
til de øvrige frivillige. Søren oplyste at de brugte dobbelt op i budget. 
Søren Klint oplyste at Branäs-gruppen har sat både Vallåsen og Ulrichehamn til salg. 

 
VI. Turudvalget (indgår i formandens beretning) 

 
VII. Sponsorudvalget v/Marie-Louise Andreasen 

Arne List fortalte på udvalgets vegne at de i sæsonen startede forfra efter to år med et ringe 
resultat på sponsorindtægten. Han fortalte at vi fik de fleste af vores gamle sponsorer tilbage, 
herunder Steep & Deep, samt fik tilføjet Snowfun fra Roskilde som ny sponsor. Sponsorudvalget 
har en ny idé om at udbyde ture som sponsorture med en forventet indtægt fra 30.000 til 100.000 
kr. Sponsorudvalget glæder sig til at fortælle til næste års generalforsamling om målsætningen 
holdt. 

Mette Gemelcke Vingaard spurgte om klubben har gjort sig tanker om hvilke virksomheder vi vil 
associere os med. Arne svarede at det ser vi på løbende, og at vi ikke har fastsat nogle 
retningslinjer for dette arbejde, men at vi vil bruge vores sunde fornuft. 
 

 
VIII. Dryslopeudvalget v/Christian Hage 

Christian Hage fortalte at træningen i er delt i dels familieski og dels uddannelse af instruktører. 
Familier deltog også på Copehagen Kids Skiday med DJ, brandbil og til med halv pris på bakken. I 
forbindelse med træningen på Amager bakke har skiklubben i samarbejde med Den Danske 
Skiskole udviklet Dryslope instruktøruddannelserne DSI 1, DSI 2 og DSI 3. Her er der så lavet et 
kursus på ski, hvor DSI kombineret med ski giver BSI uddannelse. Her underviser instruktørerne 
under supervisering af uddannere, hvilket har resulteret i en meget lav dumpningsprocent. 
Christian fortalte også at der har været afviklet Showstyle skiing DM, som svare til instruktører 
Interski kogt ned til et enkelt arrangement. Dette kunne også være afviklet på sne, men blev kørt 
på plastik. Desværre måtte Christian oplyse at der er lidt ”hår i suppen” for underlaget på Amager 
bakke er efterhånden så ødelagt, at det er svært at køre på og ødelægger skiene. Vi håber på nyt 
underlag og Christian oplyste at han er kommet med i fondens udvalg om det rigtige valg af nyt 
underlag. Tak til forbundet for hjælp til budget og til DDS for at have en fleksibel tilgang til de nye 
uddannelser. Christian takkede også kulturstyrelsen og DIF/DGI foreningsfonden for tilskuddene. 
Camilla Frederikke Clauson-Kaas fortalte at hun har hørt rygter om at underlaget bliver skiftet 
inden jul. Christian svarede at det skulle de også have været skiftet inden sidste jul, senere vinter 
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og nu siges det at der laves prøveudskiftning, så det er svært at få noget ordentligt bekræftet. 
Dette skyldes problemer både med forsikringer og med operatør på bakken, der ikke har fokus på 
dette, men til gengæld er rigtig god til store events. 
 
Sten Skjoldborg opfordrede Kenneth Bøgild til at fortælle noget om dryslope-projektet i 
Nordsjælland 
Kennet fortalte at den mulige dryslope bakke i Nordsjælland er planlagt, men vi bl.a. også skal 
have andre aktører med, som f.eks. freesbee foreninger, der i dag er brugere af bakken. Der er 
bevilliget 300.000 til forsøgsprojekt. Kenneth nævnte også at der er et indoor projekt i Esbjerg på 
vej.  
 

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
 
Arne List orienterede om regnskabet og dettes gennemgang af revisorerne. 
Revistionspåtegning:  
Regnskabet er opstillet på korrekt måde, hvilket blev konstateret ved møde med grundig 
gennemgang. Her blev der fokuseret på udgifter med kontrol af bank og tilhørende bilag, og det var 
i orden. 
Ledelsesberetning: 
Indtægter: 1.035.210 mod budget 925.000. De 50.000 kr. som vi får af kommunen, kræver meget 
indberetningsarbejde, men kan ikke undgås i forhold til adgang til klubhus lån af lokaler. Indtægt 
fra sponsor skulle have været højere. Der gives et væsentligt tilskud til instruktører, turledere og 
race uniformer, hvilket skaber synlighed og motivation. I det kommende år vil der også være tilskud 
til ny klubuniform til alle. 
Formidler-kommission fra Snowtravel på 450.000 svarende til tidligere års overskud fra klubture. 
Kapacitet omkostninger:  
Der har været færre aktivitet end i budget. Hareski holding indtægt svare til aktivitet i aktiviteterne i 
snowtravel, eftersom holding ejer Snowtravel. Dette har givet et overskud på omkring 500.000 
modsvarende den frygtelige sæson 2020-21 på minus 300.000 kr. 
Deponeringskonto i forhold til Rejsegarantifonen er hævet kr. 900.000, hvilket giver ret til en 
omsætning op til 50 millioner modsat de nuværende 20 millioner kr. 
Hermed er vores egenkapital nu hævet til 1.1 millioner kr. Der er måske ikke længere brug for 
vores egen rejsefon eftersom konkurs er dækket af rejsegaranti og der også er etableret forsikring 
hos Snowtravel. I dag overføres indbetalinger fra vores rejseaktivitet til Snowtravel hvert kvartal, og 
sociale udgifter tilbageføres til turene lige før afholdelse, herunder penge til diæter. 
 
Note 1; Sponsorbidrag bliver i dag momspålagt, hvilket skyldes vores størrelse. Alt i alt er det ikke 
noget der kan gøres noget ved. 
Note 2, Resultatet på antal medlemmer er i sæsonen på 4081 mod 3383 i sæson 2020-21 
Note3; Kommunalt medlemstilskud – Temmelig besværlig opgørelse fordi samtlige medlemmer 
skal dokumenteres for at få penge. 
Note 4; Der har været ekstra omkostninger til Coronahjælp med bl.a. indkøb af test- 
Note 5; Arne kommenterede især omkostninger til Clearhause – Disse skyldes høje gebyrer ved 
skift så vi også tilbyder MasterCard, hvilket kostede en del for opstart, men på lang sigt kan betale 
sig grundet rabat gebyrer ved større antal. Arne kommenterede også et brud på IT-sikkerhed, 
Kristian Richart ydet en god og hurtig indsats. Der har desuden været omkostninger til udvikling af 
webshop med varer der sendes direkte fra ekstern leverandør til medlemmerne. Denne 
præsenteres snarest. 
Note 6; Vi tildelte mindre i budget end udvalgene mv, havde angivet at der var behov for, hvilket 
har hold omkostninger i bero, selv om der har været et væsentligt større forbrug end sidste sæson. 
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Note 7; Der er foretaget en kapitaludvidelse i Snowtravel fra 300.000 til 600.000 kr. og tallene viser 
at vores investering på 600.000 har værdi på 500.000 kr. modsat værdien fra sidste regnskabsår 
på 0,- kr. Når Snowtravel har konsolideret sig, er det meningen, at kan selskabet selv står for 
garantien 
 
 

5. Fastlæggelse af indskud og kontingent med fremlæggelse af budgetforslag 
 
Vigtige punkter fra Arne List fremlæggelse. 
Ledertilskud fra kommunen er afhængigt af medlemstilskud, hvorfor vi ikke skal forvente noget 
større tilskud. Vi skal forvente flere løbere tilsluttes kraftcentret, hvorfor der sker en øgning i 
udgifterne. Sponsorindtægterne er budgetteret at skulle stige fra 54.000 til 100.000, hvilket betyder 
at vi skal løbe stærkt for at opnå dette. 
Der forventes øget overskud hos Snowtravel 550.000 grundet aktiviteter for andre skiklubber, 
gymnasierne, cykelture og andre eksterne aktører. 
Lønomkostninger stiger fra 350.00 til 740.000 i sæsonen grundet ny ansættelse. Kreditkortgebyr 
forventes at falde fra 50.000 til 30.000 grundet den nye ordning. 
Der er budgetteret med et resultat på -212.000, hvilket bestyrelsen finder forsvarligt grundet god 
egenkapital. PÅ det sidste har vi dog været bekymret for at salget af klubture, men nu se det bedre 
ud grundet den sidste måneds salg. Snowtravel har indkalkuleret brændstofstigning mv. så vi i 
nogen grad kan undgå ændringer af priser. Bestyrelsen tror det bliver godt og ellers må strategien 
undervejs. 
Familiekontingent er ændret fra 850 til 895 kr. 
 
Martin Virum spørger om klubben jævnfør betingelserne kan viderefakturer øgede udgifter. AL 
svarende ja. 
Flemming Dyrby spurgte om der er en signalværdi i at hele budgettet ikke blev benyttet til eliten. 
Steen Rath kom med et længere svar, hvor han fortalte at der tages hensyn de forskellige der 
ansøger og deres udvikling og derfor er det tilbageholdt et beløb til ekstra udbetaling, hvis der kom 
ekstra løbere eller ekstra behov. Dette endte med at der godt kunne være udbetalt lidt ekstra, 
hvilket ikke blev realiseret.  
Mette spurgte til om det er korrekt at lønningerne på sigt ender på over 1 million kroner. Arne 
svarende at det er korrekt, og at de er lavere i år er fordi nyansættelsen først starter 1/11 
Camilla supplerende med at gøre opmærksom på at vækst kræver flere hænder, så ansættelsen 
er nødvendig. Alt i alt betyder det 2 ansatte i skiklubben og 1,5 ansat i Snowtravel. 
Anne Gram fortale at presse meddelelser om handicap blive omtalt lokalt, hvilket måske kan 
udbredes. AL svarede at det kræver at der skal være nogle som gør dette arbejde. 
Benjamin fortalte at kommunalt kan give mere tilskud til lokale, så derfor er det en god ide med 
mere lokal omtale. 
Kristian kommenterede med at medlemsantal fordelt på kommuner kun er ¼ fra Furesø, så vi må 
ikke glemme medlemmer uden for kommunen. 
Anne Gram tilføjede at Furesø har valgt ikke at give ret meget tilskud, og at det falder yderligere. 
Kristian udtrykte at kommunerne burde tilgodese foreninger der spreder sig over flere kommuner i 
stedet for kun deres egen, og derved satse på medlemmerne uanset kommune.  
Finn Svendsen gav udtryk for at det er vigtigt at borgmesteren skal vide at kommunen har 
Danmarks største skiklub 
Revisor: gav sin støtte til den gode idé med at satse på sponsorarbejde end kommunalt tilskud og 
derved få bedre med egenfinansiering. 
Anne Gram gjorde opmærksom på at skiklubben er eneste forening der er ramt så voldsomt. Det 
bør dog undersøges om vi kan lade være med at redegøre for medlemmer, men forsat have 
adgang til klubhuset og andre lokaler? 
Anders Thomsen: Roskilde festival kan give biindtægt på omkring 0,5 million, og han kan hjælpe 
med catering, hvis der stilles frivillig til rådighed. 
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Finn Svendsen fortalt at vi for mange år siden havde adgang til Roskilde festival, men at det ikke 
var muligt at samle frivillige til opgaven. 
Anders fortalte at han har produktionsapparatet, men skal bruge en forening som adgangsbillet. 
CKK bakkede op på bestyrelsens vegne og foreslog dialog. 
Også Arne Lind takkede og aftalte, at vi vil vi tage op til behandling snarest. 
Anders af sluttede med at sige at vi skal starte småt og så udvide på lang sigt 
BFN sluttede debatten af med at gøre opmærksom på at vi er en klub med et tilhørsforhold, så det 
er ikke bare nemt at skifte kommune. Vi er først og fremmest en skiklub og en forening, og når 
f.eks. instruktører spørger hvad de får ud af at underviser, så er der mere lyst til bare at lukke for 
samtalen. 
 
SR sluttede af med at fortælle at vi har sat aktiviteter i gang om at bevare medlemmer, men at vi 
har nul aktivitet på sociale medier og nul pressemeddelelser, hvorfor der kommer en ny 
kommunikationsstrategi, som den nye ansatte skal tage sig af. 
 
 
 

6. Behandling af forslag 
 
Ingen forslag modtaget endnu 

 
7. Valg af formand -Formanden Steen Rath er valgt for 2 år, og genopstiller. 

 
Steen blev valgt uden modkandidater 

 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 
I. Bestyrelsesmedlemmer for 2 år – På valg er Arne List (kasserer), Camilla 

Frederikke Clauson-Kaas og Søren Klint. Søren Klint genopstiller ikke.  
 
Bestyrelsen forslog Carsten Wexel som nyt medlem. 
Arne, Camilla og Carsten blev valgt uden modkandidater. 
 

II. Bestyrelsessuppleanter for 1 år, – På valg er Kristian Rickardt og Per 
Skipper. Begge genopstiller og blev valgt uden modkandidater. 
 

9. Valg af revisorer og revisor suppleant. 
 

I. Klaus Lund Nielsen på valg som revisor, og genopstiller.  
Klaus blev valgt uden modkandidat. 

II. Jørgen Lindhoff er på valg som revisorsuppleant for 1 år, og genopstiller. 
Jørgen blev valgt uden modkandidat. 

 
10. Eventuelt 

 
Henrik Steen Nielsen nævnte at Helle Størum har 4 klubture, heraf to som er planlagt til langrend. I 
den forbindelse vil han godt nævne at DDS er i gang med at lave langrendsuddannelse, herunder 
rulleski til sneski konvertering som DSI. De vil blive opdelt som igangsættermondul på 1 dag, et 
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klubmodul til sne og en BSI-langrend uddannelse. Husk at følge forbundet hjemmeside og det 
sendes også ud til instruktører i klubben. 
Kuno Brodersen, som er næstformand DSKIF, roste klubben og bestyrelsen for ikke at læne sig 
tilbage med sin succes, men i stedet prøve forsat at være et fyrtårn, både ved krise og ved succes. 
Det er på den baggrund vanskeligt at sidde ved genforsamling og sige det går galt for det gør det 
ikke i Skiklubben Hareskov. Tak til organisationen og de enkelte frivillige og at de også gør et godt 
arbejde på forbundsplan. 
Steen Rath roste eliten som Ida Brøns, hvis far er til stede, paralympic løberne med varige 
funktionsnedsættelse, og Kasper der har haft en god sæson. Fedt at vi har jer de unge at se op til, 
og ja vi drøfter økonomien hvert år og vil gerne give mere. Tak til bestyrelsen som bare er en fed 
bestyrelse at være formand for i lang tid, kun overgået af en enkelt formand. 
SR fortalte derefter at afgående bestyrelsesmedlem Søren Klint har været medlem siden 81-82, 
har trænet med skitemaet i midt 80erne, blev PSI i 87, tog træneruddannelsen SAT U1 i Sverige, 
og startede som AU-turleder til Lillehammer, som nu går til Trysil. Søren har været en af de 
centrale personer der har været med til at opbygge AU, herunder etablering af en strategi om at 
deltage på højeste plan i forbundet, hvilket er medvirkende til at Kuno i dag sidder i DSKIF. SK har 
desuden været bestyrelsesmedlem fra slut 80 til 00 og igen fra 12 til 22. Søren var også den 
direkte årsag til at formanden i dag hedder Steen Rath. Søren fortalte i den forbindelse at det kun 
var en 1 time her og en time der, men det er jo slet ikke sandt, dog udtrykte Steen at hvert sekund 
som formand har været det værd og han er glad for også at se Søren Klint privat. 
 
Kuno fortalt at han i sin tid fik Søren med i AU, og på første møde blev det bekendt gjort der 
manglede en formand for AU og hvem stemmer for Klint. Klint blev valgt. Herefter gav Steen Rath 
en vingave til Søren Klint i forbindelse med hans udtrædelse af bestyrelsen. 
 
 
Arne List sluttede generalforsamlingen af med at gennemgår Snowtravels regnskab og budget. I 
den forbindelse nævnte han at der er stor optimisme for den kommende sæson, både i forhold til 
klubbens ture og i forhold til andre eksterne aftaler. Derfor er driften også flyttet ud af Peter Kærbys 
soveværelse og drives nu fra lokaler lejet i et kontormiljø. I det afsluttede år er netto resultatet kr.  
428.049. Dette er tilfredsstillende for første rigtige år, og på sigt skal den eksterne del af 
omsætningen fylde mest og bidrage til Skiklubben Hareskov. 
 
På generalforsamlingen holdt alpine paralympic løber Adam Nybo desuden et foredrag om sine 
oplevelser fra Kina, og efterfølgende fik han Skiklubben Hareskovs vandrepokal for unge under 25 
år for en bemærkelsesværdig indsats. 
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