
Referat	  af	  Skiklubben	  Hareskovs	  generalforsamling	  den	  20.	  
september	  2018	  
	  
Valg	  af	  Dirigent	  og	  referent	  
Kuno	  Brodersen	  blev	  valgt	  som	  dirigent	  og	  forretningsfører	  Sten	  Skjoldborg	  som	  referent.	  	  
Formalia	  blev	  gennemgået,	  og	  det	  blev	  konstateret	  at	  generalforsamlingen	  var	  rettidigt	  
indkaldt	  via	  hjemmesiden	  og	  nyhedsbreve	  til	  alle	  medlemmer	  den	  30.	  august,	  hvilket	  var	  	  
lang	  tid	  før	  påkrævet.	  Det	  blev	  konstateret	  at	  bestyrelsesprotokollen	  var	  tilstede	  i	  fysisk	  
form	  sammen	  med	  det	  underskrevne	  referat	  fra	  sidste	  års	  generalforsamling.	  
	  
Formandens	  beretning	  v/Steen	  Rath	  
Formand	  Steen	  Rath	  fortalte	  at	  forretningsfører	  Sten	  Skjoldborg	  har	  været	  behjælpelig	  med	  
en	  5	  siders	  formandsberetning	  om	  sæson	  2017/18.	  	  Han	  ville	  gennemgå	  hovedpunkterne	  fra	  
denne.	  
Steen	  nævnte,	  at	  vi	  har	  to	  gæster	  med	  til	  generalforsamlingen,	  dels	  Administrationschef	  
Kenneth	  Bøggild	  fra	  Danmark	  Skiforbund	  og	  Anne	  Skaarup,	  som	  er	  skiklubbens	  bogholder.	  
Steen	  konstaterede	  at	  det	  er	  fantastisk	  at	  være	  formand	  for	  en	  forening,	  hvor	  vi	  i	  år	  har	  
optalt	  antal	  frivillige	  i	  sæsonen	  til	  244,	  og	  han	  understregede	  at	  ingen	  skal	  være	  glemt	  når	  vi	  
takker	  alle	  disse	  frivillige	  medlemmer.	  
Steen	  fortalte	  også,	  at	  vi	  på	  nuværende	  tidspunkt	  har	  3.365	  medlemmer	  men	  at	  i	  sæsonen	  
har	  svinget	  fra	  2.900	  og	  mod	  omkring	  3.300,	  hvilket	  er	  et	  stabilt	  medlemsantal	  med	  en	  lille	  
stigning.	  Med	  hensyn	  til	  budgetter,	  så	  fortalt	  Steen	  at	  vi	  havde	  budgetteret	  med	  et	  
underskud	  på	  200.000	  kr.,	  men	  endte	  med	  et	  overskud	  på	  100.000	  kr.,	  hvilket	  primært	  
skyldes	  at	  udvalgene	  ikke	  har	  brugt	  de	  penge	  de	  var	  tildelt	  i	  budgettet.	  	  
	  
Herefter	  viste	  Steen	  Rath	  en	  præsentation	  med	  billeder	  af	  skiteamet	  på	  sommer	  gletscher,	  
og	  fortalte	  herefter	  om	  hvordan	  skiteamet	  er	  på	  ski	  året	  rundt.	  Netop	  Ski	  365	  er	  noget	  
Skiklubben	  Hareskov	  går	  mere	  op	  i	  end	  tidligere,	  ikke	  bare	  med	  Vallåsen	  og	  klubture,	  men	  
også	  samlinger	  og	  klubdage	  plus	  en	  masse	  træning	  uden	  for	  sæsonen.	  
Steen	  Rath	  viste	  en	  præsentation	  af	  den	  nye	  skibakke	  på	  Amager	  forbrændingsanlæg	  kaldet	  
Copenhill	  (eller	  Amager	  Bakke),	  hvor	  der	  også	  vil	  være	  den	  højeste	  europæiske	  klatrevæg	  og	  
vandrespor.	  
Derfor	  vil	  næste	  år	  blive	  en	  begivenhedsrig	  sæson	  i	  Skiklubben	  Hareskov,	  hvor	  der	  også	  er	  
afsat	  penge	  i	  budgettet	  til	  et	  40	  års	  jubilæumsarrangement.	  
Det	  er	  også	  et	  år,	  hvor	  vi	  skal	  arbejde	  videre	  med	  vores	  Harekidz	  projekt	  for	  at	  være	  den	  
mest	  attraktive	  klub	  for	  børnefamilier,	  hvilket	  vi	  forventer	  at	  medlemmer	  for	  alvor	  kommer	  
til	  at	  høre	  mere	  til	  i	  det	  kommende	  år.	  
	  
I	  den	  forgangne	  sæson	  har	  vi	  opdateret	  medlemssystemet,	  så	  det	  kan	  leve	  op	  til	  en	  bedre	  
brugeroplevelse	  og	  gøre	  det	  lettere	  at	  være	  turleder.	  På	  sidste	  års	  generalforsamling	  blev	  
der	  også	  lovet	  en	  ny	  hjemmeside,	  og	  det	  nåede	  vi	  lige	  akkurat	  inden	  denne	  
generalforsamling,	  eftersom	  den	  gik	  i	  luften	  i	  går	  aftes.	  
	  



Steen	  nævnte	  til	  sidst	  at	  vores	  handicapudvalg	  får	  en	  del	  ekstern	  støtte	  fra	  bl.a.	  Nordea	  
fonden,	  og	  de	  også	  skaber	  en	  del	  opmærksomhed,	  fordi	  skiløb	  er	  en	  af	  de	  få	  sportsgrene,	  
hvor	  udøverne	  rent	  faktisk	  kan	  dyrke	  deres	  sport	  sammen	  med	  udøvere	  uden	  handicap.	  
	  
Steen	  Rath	  sluttede	  af	  med	  at	  sige	  tak	  til	  alle	  frivillige	  en	  gang	  til	  og	  til	  bestyrelsen,	  som	  fik	  
en	  klapsalve.	  
	  
Spørgsmål	  fra	  forsamlingen:	  
Arne	  Jensen	  spurgte	  ind	  til	  hvorfor	  Indoor	  Ski	  lukkede.	  Sten	  Skjoldborg	  kunne	  fortælle	  at	  
Indoor	  dels	  ville	  koncentrere	  sig	  om	  salg	  af	  golf	  simulatorer,	  som	  de	  sælger	  til	  hele	  verden,	  
og	  at	  ejendommen	  også	  blev	  eksproprieret	  til	  boligbyggeri	  samtidig	  med	  at	  båndene	  man	  
stod	  på	  skulle	  renoveres.	  
Alt	  dette	  kombineret	  med	  åbning	  af	  Copenhill	  gjorde	  det	  naturligt	  helt	  at	  lukke	  for	  Indoor	  
træning.	  
	  
	  
Udvalgsformændenes	  beretning	  
	  
Alpinudvalget	  (Skiteamet)	  v/Jesper	  Ljungberg	  
Jesper	  præsenterede	  alpinudvalget	  og	  skiteamets	  beretning	  på	  vegne	  af	  Jacob	  Støvring	  
Sørensen,	  som	  var	  på	  vej	  til	  Bjerringbro	  i	  arbejdssammenhænge.	  
Jesper	  fortalte	  at	  skitemaet	  består	  af	  en	  samling	  af	  børn	  og	  juniorer	  i	  alderen	  6	  til	  18	  år,	  
herunder	  meget	  aktive	  løbere,	  der	  kører	  8-‐10	  uger	  skiløb	  om	  året.	  Skiteamet	  har	  i	  sæsonen	  
haft	  13	  træningsture,	  herunder	  til	  indoor	  skihaller	  og	  nordpå	  til	  konkurrencer.	  Der	  er	  også	  et	  
tæt	  samarbejde	  med	  det	  Alpine	  Kraftcenter	  (AKD),	  som	  er	  en	  samling	  af	  klubber,	  der	  
tilbyder	  ekstra	  træningstilbud.	  Her	  har	  Skiklubben	  Hareskov	  19	  ud	  af	  29	  løbere,	  og	  er	  
repræsenteret	  på	  Danmarks	  landshold	  med	  bl.a.	  Caster	  Dyrbye,	  som	  deltog	  til	  OL	  i	  
Sydkorea.	  
Nocolai	  Ø.	  Madsen	  er	  deltidsansat	  som	  cheftræner.	  Alpinudvalget	  ønsker	  også	  fokus	  på	  
rekruttering	  af	  nye	  unge	  talenter	  til	  at	  sikre	  fortsat	  gode	  trænere	  i	  Skiklubben	  Hareskov.	  	  
Alpinudvalget	  har	  reorganiseret	  sig	  og	  har	  fået	  bl.a.	  3	  holdledere	  i	  stedet	  for	  en,	  for	  
henholdsvis	  U8/10,	  U12	  	  og	  U14/16.	  
Slkiteamet	  forventer	  også	  at	  skulle	  bruge	  Copenhill	  aktivt,	  men	  har	  i	  øvrigt	  planlagt	  samme	  
aktivitetsniveau	  som	  hidtil	  med	  14	  ture	  frem	  til	  juni	  måned.	  	  	  
Jesper	  gav	  til	  sidst	  udtryk	  for	  at	  han	  var	  rigtig	  glad	  for	  de	  mange	  ekstra	  frivillige	  forældre,	  
som	  har	  meldt	  sig	  til	  arbejdet.	  
	  
	  
Freeskiingudvalget	  v/Marie-‐Louise	  Andreassen	  	  
Marie-‐Louise	  Andreasen,	  som	  er	  formand	  for	  Team	  Freestyle	  var	  ikke	  stede	  i	  forsamlingen,	  
hvorfor	  der	  blev	  henvist	  til	  den	  skriftlige	  beretning	  på	  hjemmesiden.	  	  
	  
	  
Instruktørudvalget	  v/Benjamin	  Nodan	  Fardal	  
Benjamin	  fortalte	  at	  instruktørudvalgets	  arbejde	  ikke	  er	  meget	  anderledes	  end	  foregående	  
år	  ud	  over,	  at	  der	  fra	  år	  til	  år	  bliver	  skruet	  op	  for	  behovet	  for	  instruktører,	  særligt	  i	  uge	  7..	  



Ligeledes	  skrues	  der	  op	  for	  antallet	  af	  efteruddannelsespladser	  på	  Skiklubben	  Hareskovs	  
instruktørsamlinger.	  På	  disse	  ture	  får	  instruktørerne	  træning,	  men	  også	  mulighed	  for	  
reeksamen,	  hvilket	  gør	  os	  til	  den	  mest	  seriøse	  skiklub	  for	  instruktører	  i	  Danmark.	  Vi	  er	  med	  
andre	  ord	  på	  rette	  spor,	  og	  her	  har	  instruktørudvalget	  benyttet	  året	  til	  at	  effektivisere	  sine	  
processer,	  så	  vi	  er	  klar	  til	  endnu	  en	  udvidelse.	  	  
Benjamin	  nævnte	  også	  at	  vi	  har	  et	  godt	  samarbejde	  med	  Den	  Danske	  Skiskole	  (DDS)	  og	  
efterskoler.	  
Benjamin	  sluttede	  af	  med	  at	  fortælle	  en	  historie	  om	  hvordan	  Kuno	  (dirigent),	  som	  tidligere	  
formand,	  spurgte	  på	  en	  generalforsamling	  om	  nogen	  kendt	  formålsparagrafferne	  eller	  
vidste	  hvor	  mange	  der	  var,	  hvilket	  den	  gang	  gav	  lidt	  stilhed	  på	  generalforsamlingen.	  
Benjamin	  nævnte	  i	  den	  forbindelse,	  at	  instruktørudvalget	  i	  forbindelse	  med	  sine	  tiltag	  altid	  
drøfter,	  hvordan	  disse	  gavner	  medlemmerne!	  
	  
Handicapudvalget	  v/Visti	  Lindemann	  
Visti	  fortalte	  at	  året	  hovedsageligt	  er	  gået	  med	  drift	  af	  udvalget	  herunder	  foredrag	  om	  
inklusion,	  hvor	  foredragene	  netop	  understreger	  at	  vi	  i	  Skiklubben	  Hareskov	  ikke	  bruger	  tid	  
på	  at	  inkludere,	  men	  møder	  mennesker	  som	  mennesker,	  og	  står	  på	  ski	  sammen.	  
Ellers	  har	  arbejdet	  primært	  været	  at	  skaffe	  udstyr	  og	  økonomi	  til	  medlemmer	  med	  
handicap.	  Udvalget	  ønsker	  også	  at	  lave	  videreuddannelse	  for	  instruktører,	  hvilket	  de	  håber	  
at	  styrke	  i	  det	  kommende	  år.	  
Udvalget	  har	  fået	  4-‐5	  nye	  medlemmer	  med	  handicap	  ud	  på	  ski	  sammen	  med	  	  flere	  af	  de	  
gamle	  løbere,	  hvilket	  har	  resulteret	  i	  at	  udstyret	  har	  været	  i	  brug	  i	  næsten	  hele	  sæsonen.	  	  
Visti	  forsatte	  med	  at	  nævne	  at	  ingen	  deltog	  til	  Paraolympiske	  lege,	  men	  at	  vi	  har	  en	  
konkurrenceløber	  der	  fast	  deltager	  på	  skiteamet,	  og	  i	  øjeblikket	  er	  i	  Belgien	  på	  Snow	  World.	  
Visti	  fortale	  også,	  at	  der	  som	  noget	  nyt	  bliver	  nationale	  breddecamps	  sammen	  med	  
svenskerne,	  dog	  primært	  for	  løbere	  med	  et	  fysisk	  handicap.	  
Ud	  over	  dette	  indledes	  der	  også	  et	  samarbejde	  med	  ELSA	  centeret	  om	  give	  viden	  til	  familier,	  
der	  vil	  på	  ski	  med	  handicappede	  børn,	  herunder	  rådgivning	  om	  udstyr.	  
Visti	  sluttede	  af	  med	  at	  fortælle,	  hvorledes	  udvalget	  er	  gået	  lidt	  ud	  over	  sin	  normale	  
målgruppe,	  og	  i	  samarbejde	  med	  DGI,	  har	  indledt	  et	  projekt	  for	  børn	  med	  anden	  etnisk	  
baggrund.	  Her	  skal	  de	  finde	  ski-‐ambassadører,	  og	  dette	  giver	  goodwill	  hos	  kommunen,	  som	  
er	  glad	  for	  projektet.	  
DGI	  tager	  sig	  af	  den	  største	  del	  af	  arbejdet	  med	  ansøgninger	  og	  andet	  papirarbejde,	  og	  
klubbens	  primære	  opgave	  er	  at	  finde	  en	  eller	  flere	  faste	  instruktører.	  Der	  søges	  fonde	  for	  
350-‐400.000.	  	  Visti	  opfordrede	  Benjamin	  fra	  IU	  til	  allerede	  nu	  at	  finde	  frivillige.	  	  
	  
Spørgsmål	  fra	  forsamlingen:	  
Arne	  Jensen	  fortalte	  han	  havde	  et	  barnebarn	  med	  særlige	  behov	  	  som	  skal	  med	  til	  Bad	  
Kleinkirchenheim.	  Benjamin	  kunne	  svare	  som	  turleder	  at	  der	  er	  styr	  på	  dette	  i	  samarbejde	  
med	  handicapudvalget.	  
	  
Steen	  Rath	  tog	  ordet	  og	  fortalte	  at	  Visti	  den	  25/1	  modtog	  ”Det	  gode	  Livs	  pris	  ”	  fra	  Nordea	  
fonden	  ved	  Furesø	  idrætsråds	  årsmøde,	  hvilket	  i	  virkelig	  viste	  det	  engagement	  som	  ligger	  
bag	  Vistis	  arbejde	  i	  handicapudvalget.	  Stor	  klapsalve	  fra	  forsamlingen!	  
	  



Seniorudvalget	  v/Ole	  Gammelgård	  
Ole	  Gammelgård	  fortalte	  at	  udvalget	  blev	  stiftet	  for	  20	  år	  siden	  med	  fokus	  på	  aktiviteter,	  
der	  skal	  holde	  de	  ældre	  i	  klubben	  i	  gang,	  så	  de	  bedre	  kan	  klare	  skiturene.	  Til	  dette	  blev	  der	  
arrangeret	  bl.a.	  vandreture	  og	  dans	  m.m.	  
Ole	  selv	  har	  været	  en	  del	  af	  styregruppen	  i	  10	  år,	  som	  består	  af	  6	  medlemmer.	  
Desværre	  har	  styregruppen	  måtte	  konstatere	  at	  den	  ofte	  udgør	  flertallet	  på	  
arrangementerne,	  herunder	  nytårsbuffet,	  sommervandringer,	  Dragørtur,	  beachvolly,	  
geocaching	  og	  svampetur.	  Både	  dans	  og	  Dyrehavetur	  måtte	  helt	  aflyses.	  
Derfor	  trækker	  hele	  styregruppen	  sig	  fra	  arbejdet	  for	  at	  give	  plads	  til	  andre	  frivillige.	  
Steen	  Rath	  takkede	  for	  indsatsen	  igennem	  så	  mange	  år.	  
Interesserede	  blev	  opfordret	  til	  at	  henvende	  sig	  til	  forretningsføreren.	  
	  
Vallåsen	  v/Søren	  Bank	  
Søren	  Bank	  fortalte	  starten	  på	  sæsonen	  trak	  ud,	  men	  åbnede	  endeligt	  i	  uge	  6.På	  trods	  af	  
dette	  blev	  det	  til	  8	  klubture	  og	  sluttede	  af	  med	  langfredag	  inklusiv	  klubaften	  2	  timer	  ekstra	  
skiløb.	  Året	  gav	  også	  en	  rekord	  med	  235	  deltagere	  på	  fredagen	  i	  uge	  8,	  hvilket	  ellers	  normalt	  
er	  en	  lille	  uge.	  	  
Søren	  fortalte	  også	  at	  Schmidts	  bustrafik	  fortsat	  har	  god	  og	  stabil	  service.	  Vallåsen	  fik	  også	  
indført	  berøringsfrie	  liftkort,	  som	  vi	  kan	  dele	  ud	  allerede	  i	  bussen	  samt	  en	  snefabrik,	  hvilket	  
har	  resulteret	  i	  20.000	  kubik	  oplagret	  sne,	  som	  ligger	  under	  presenninger.	  I	  år	  manglende	  vi	  
snowboardinstruktører	  og	  porttræning	  var	  også	  en	  udfordring,	  da	  skiteam	  er	  oftere	  ude	  at	  
rejse.	  
Søren	  fortalt	  også	  vi	  havde	  ekstraordinært	  mange	  skolegrupper	  og	  fritidsklubber,	  hvilket	  har	  
resulteret	  i	  en	  bedre	  økonomi.	  Ud	  over	  dette	  blev	  der	  afholdt	  Steep	  &	  Deep	  cup	  med	  160	  
deltagere.	  
Søren	  sluttede	  af	  med	  at	  takke	  de	  mange	  frivillige	  og	  forretningsfører	  Sten	  Skjoldborg,	  som	  
ofte	  bliver	  involveret	  i	  mindre	  eller	  højere	  grad.	  
	  
Dirigenten	  spurgte	  Sten	  Skjoldborg	  om	  han	  havde	  noget	  at	  sige	  omkring	  de	  grupper,	  der	  
ikke	  er	  egentlige	  udvalg.	  Sten	  redegjorde	  kort	  om	  turledergruppen,	  som	  består	  af	  op	  mod	  
40	  turledere,	  It-‐udvalget	  bestående	  af	  Arne	  List,	  Kristian	  Richardt	  og	  Sten,	  Sponsor-‐	  og	  
tøjudvalget	  bestående	  af	  Jesper	  Ljungberg,	  Carsten	  Wexel	  og	  Sten,	  Medieudvalget	  (også	  
kaldet	  kommunikationsudvalget)	  bestående	  af	  Nicolai	  Ø.	  Madsen	  og	  Sten,	  Harekidzgruppen	  
bestående	  af	  Nicolai	  Ø.	  Madsen,	  Per	  Munch	  og	  Sten	  samt	  Copenhilgruppen	  bestående	  af	  
Arne	  List,	  Marie-‐Louise	  Andreasen,	  Sten.	  
	  
Spørgsmål	  fra	  forsamlingen:	  
Ebbe	  Asmussen	  spurgte	  ind	  til	  de	  økonomiske	  udforinger	  på	  Copenhill.	  	  Det	  er	  de	  fem	  
ejerkommuner	  der	  via	  en	  fond	  har	  ansvaret	  for	  økonomien,	  og	  at	  der	  er	  forventning	  om	  at	  
de	  betaler	  de	  manglende	  penge	  for	  at	  færdigføre	  projektet,	  da	  de	  i	  den	  samlede	  økonomi	  
for	  forbrændingsanlægget	  er	  meget	  små	  penge,	  og	  det	  vil	  være	  vanskeligt	  at	  lade	  noget	  stå	  
ufærdigt.	  
Steen	  Rath	  tilføjede	  kommentarer	  	  omkring	  det	  store	  Freestyle	  arrangement	  for	  FIS	  
(Copenhagen	  Winter	  Games),	  hvor	  han	  fortalte	  at	  skimiljøet	  havde	  ansvaret	  for	  at	  hoste	  
skidelen	  og	  at	  underholdningsdelen	  skulle	  hostes	  af	  en	  anden	  gruppe,	  hvilket	  gav	  
problemer.	  Det	  medførte	  at	  Danmarks	  Skiforbund	  måtte	  stå	  skoleret	  hos	  FIS	  grundet	  den	  
økonomiske	  brist,	  hvor	  han	  selv	  var	  i	  hyppig	  dialog	  med	  Kenneth	  Bøgild	  fra	  forbundet.	  



	  
Jesper	  Ljungberg	  orienterede	  forsamlingen	  om	  det	  nye	  relationer	  med	  Trysil	  og	  Skistar,	  som	  
er	  etableret	  af	  Alpint	  Kraftcenter	  Danmark	  (AKD)	  
Han	  fortalte	  at	  samarbejdet	  Hafjell/Kvitfjell	  er	  udskiftet	  med	  Trysil	  som	  fast	  base	  for	  AKD,	  og	  
at	  der	  arbejdes	  på	  en	  helhedsløsning,	  hvor	  klubbernes	  medlemmer	  også	  får	  fordele	  på	  især	  
liftkort	  til	  alle	  Skistar	  destinationer.	  
Helle	  Støvring	  spurgte	  specielt	  ind	  til	  Åre.	  Jesper	  kunne	  oplyse	  at	  det	  kun	  er	  liftkortrabat	  der	  
er	  i	  spil	  uden	  for	  Trysil,	  hvilket	  så	  også	  gælder	  vores	  ture	  til	  Hemsedal.	  
	  
	  
Forelæggelse	  af	  revideret	  regnskab	  til	  godkendelse	  
Arne	  List	  fortalte	  først	  at	  begge	  revisorer	  er	  i	  udlandet,	  herunder	  Mette	  som	  er	  helt	  i	  New	  
Zealand.	  Derfor	  har	  revisorsuppleanten	  Jørgen	  Lindhoff	  	  gennemgået	  regnskabet	  uden	  
bemærkninger.	  Derfor	  blev	  der	  spurgt	  i	  forsamlingen	  om	  man	  var	  villig	  til,	  når	  det	  er	  
gennemgået,	  at	  godkende	  regnskabet	  med	  forbehold	  for	  	  at	  det	  senere	  godkendes	  af	  
revisorerne.	  
	  
Arne	  List	  fremlagde	  herefter	  det	  reviderede	  regnskab	  til	  godkendelse	  og	  gennemgik	  derfor	  
først	  resultatet	  og	  herefter	  balancen:	  
	  
Regnskabet	  udviser	  et	  resultat	  på	  101.496	  før	  henlæggelse	  til	  jubilæumsfond	  og	  en	  
egenkapital	  på	  807.936	  kr.	  
	  

•   Kontingentet	  var	  som	  budgetteret,	  men	  Furesø	  kommune	  fandt	  en	  fejl	  på	  med	  
korrekt	  postnr.,	  men	  som	  var	  uden	  for	  kommunen,	  hvilket	  betød	  en	  reduktion	  på	  
8.000	  kr.	  

•   Vi	  modtog	  mindre	  kursustilskud	  fra	  kommunen	  end	  budgetteret.	  
•   Turoverskud	  var	  noget	  lavere	  end	  sidste	  år,	  hvilket	  også	  var	  forventet.	  
•   Indtægt	  på	  skiuniformer	  skal	  ses	  sammen	  med	  posten	  køb	  af	  uniformer.	  Forskellen	  

171	  tkr.udgør	  klubbens	  tilskud	  til	  skiuniformer.	  
•   Udvalgene	  har	  brugt	  væsentligt	  mindre	  end	  budgetterne.	  	  Årsagen	  skyldes	  et	  lavere	  

aktivitetsniveau.	  Formanden	  tilføjede	  at	  der	  foreligger	  detaljerede	  budgetter	  for	  
udvalgene.	  

•   Administrationsomkostningerne	  holdt	  budget	  
	  
Arne	  oplyste	  af	  de	  store	  beløb,	  som	  er	  indestående	  på	  vores	  konti	  i	  Nykredit	  resulterer	  i	  at	  vi	  
skal	  betale	  negativ	  rente.	  	  Det	  blev	  nævnt,	  at	  klubturene	  åbnede	  før	  sommerferien.	  
	  
Klubturene	  havde	  2.000	  deltagere	  og	  11,2	  i	  omsætning,	  
	  
Arne	  oplyste	  at	  Anne	  Skaarup	  har	  overtaget	  bogføringen	  pr.	  1.	  januar	  2018,	  og	  vi	  er	  meget	  
glade	  for	  samarbejdet.	  
	  
Spørgsmål	  fra	  forsamlingen:	  Kan	  indestående	  spredes	  på	  flere	  banker.	  
Arne	  List	  svarede	  at	  vi	  har	  set	  på	  muligheder,	  men	  at	  bankerne	  så	  bare	  har	  andre	  
omkostninger,	  og	  at	  de	  ikke	  mangler	  likviditet,	  og	  derfor	  heller	  ikke	  altid	  er	  så	  villige	  til	  et	  
samarbejde,	  og	  slet	  ikke	  med	  de	  mange	  bankkonti	  vi	  benytter.	  



	  
Arne	  Jensen	  spurgte	  ind	  til	  tidligere	  information	  til	  turlederne	  om	  Rejsegarantifonden.	  
	  
Arne	  List	  og	  senere	  Kenneth	  Bøggild	  fra	  skiforbundet	  redegjorde	  for	  status,	  hvor	  sagen	  
ligger	  i	  høring	  hos	  ministeren,	  men	  at	  vi	  er	  blevet	  opfordret	  til	  at	  afvente	  henvendelse	  fra	  
Rejsegarantifonden,	  og	  så	  indgå	  i	  dialog.	  Forbundet	  har	  dog	  regnet	  på	  det	  og	  vurderet	  at	  
hvis	  idrætsforeninger	  med	  mere	  end	  to	  udlandsrejser	  skal	  være	  medlem	  af	  fonden,	  så	  
koster	  det	  omkring	  100	  kr.	  pr.	  medlem	  pr.	  rejse,	  hvilket	  i	  princippet	  er	  en	  billig	  forsikring.	  
Der	  er	  dog	  skrappere	  krav	  til	  regnskabet	  og	  revisorpåtegning.	  
Kenneth	  Bøggild	  oplyste	  også	  der	  er	  tre	  undtagelser	  i	  EU	  lovgivningen,	  hvilet	  er	  at	  turene	  
ikke	  må	  give	  planlagt	  overskud,	  ikke	  må	  være	  kommercielle	  og	  ikke	  må	  foregå	  kontinuerligt.	  
DKSIF	  har	  oplyst	  at	  vores	  forbund	  er	  ekstra	  hårdt	  ramt	  da	  vi	  driver	  meget	  aktivitet	  i	  udlandet	  	  
	  
Regnskabet	  blev	  herefter	  godkendt	  på	  betingelse	  af,	  at	  det	  bliver	  underskrevet	  af	  
revisorerne	  efterfølgende.	  
	  
	  
Fastlæggelse	  af	  indskud	  og	  kontingent	  med	  fremlæggelse	  af	  budgetforslag	  
Arne	  fremlagde	  sidste	  års	  forslag	  om	  kontingentstigning	  til	  kr.	  425	  for	  voksne,	  kr.	  240	  for	  
juniorer	  og	  kr.	  850	  for	  familier.	  Kontingent	  blev	  vedtaget.	  Arne	  oplyste	  at	  
kontingentopkrævningen	  for	  første	  gang	  var	  udsendt	  allerede	  i	  juli	  måned.	  
	  
	  
Fremlæggelse	  af	  budgetforslag	  
Arne	  viste	  nu	  bestyrelsens	  budget,	  hvor	  stigning	  i	  kontingent	  primært	  skyldes	  forventninger	  
om	  medlemstilgang	  via	  Copenhill.	  
Følgende	  andre	  poster	  blev	  nævn	  med	  ændringer:	  
	  

•   Udvalg	  og	  møder	  stiger	  grundet	  bestyrelsesseminar.	  
•   Medieudvalget	  budget	  stiger	  grundet	  materiel	  til	  at	  øge	  synlighed	  ved	  event,	  

herunder	  telt	  og	  bannere.	  
•   Alle	  udvalgenes	  budgetter	  var	  blevet	  sat	  op	  
•   Der	  er	  afsat	  et	  større	  beløb	  til	  at	  få	  medlemmerne	  billigt	  på	  Copenhill	  
•   Der	  er	  afsat	  et	  større	  beløb	  til	  jubilæumsarrangement	  

	  
Kommentar	  fra	  forsamlingen.	  
	  
Flemming	  Dyrbye	  fortale	  at	  eliteløbere	  kæmper	  dagligt	  og	  kan	  godt	  bruge	  mere	  budget.	  
	  
Steen	  Rath	  fortalte	  at	  der	  bag	  stigning	  af	  budget	  til	  udvalgene	  ligger	  et	  planlagt	  
handlingsforløb,	  og	  dermed	  stigende	  aktiviteter.	  
	  
	  
	  



Behandling	  af	  forslag	  
Arne	  List	  fremlade	  bestyrelsens	  forslag	  til	  opdateringer	  af	  vedtægter	  via	  større	  gennemgang	  
på	  PowerPoint.	  Efter	  første	  gennemgang	  blev	  gennemgangen	  taget	  igen	  sammen	  med	  
mulighed	  for	  spørgsmål.	  
	  

•   §1	  uændret	  
•   §2	  I	  stedet	  for	  at	  nævne	  vi	  er	  aktive	  i	  nærområdet	  foreslås	  de	  ændret	  til	  vores	  

officielle	  formål,	  som	  er	  5	  punkter.	  Sten	  påpegede	  at	  der	  kun	  var	  4	  punkter	  i	  
præsentationen,	  og	  den	  5.	  Om	  børnefamilier	  vil	  blive	  tilføjet.	  

•   §3	  Lidt	  skarpere	  formulering	  om	  tilknytning	  til	  forbundet,	  men	  ellers	  samme	  indhold	  
•   §4	  Uddybning	  af	  medlemstyper,	  hvilket	  medførte	  debat	  om	  det	  f.eks.	  kunne	  tages	  i	  

betragtning,	  at	  bedsteforældre	  måske	  gerne	  vil	  have	  børnebørn	  i	  stedet	  for	  børn,	  
som	  mulighed.	  Andre	  forslag	  kom	  frem,	  men	  administrationen	  (Sten	  og	  Arne)	  kunne	  
oplyse	  at	  vi	  tager	  lempeligt	  på	  dette,	  og	  der	  var	  opbakning	  til	  en	  til	  den	  nuværende	  
formulering,	  som	  administrationen	  så	  kan	  dispensere	  fra.	  	  

•   §5	  uændret	  
•   §6	  Om	  udmeldes,	  som	  omformuleres,	  så	  den	  er	  tidsvarende.	  
•   §7	  Uændret	  
•   §8	  Ændres	  så	  bestyrelsen	  kan	  fastætte	  kontingentforhøjelse	  med	  50	  kr.	  for	  familier	  

og	  25	  for	  enkeltmedlemmer.	  Der	  var	  debat	  om	  størrelsen	  kontra	  en	  procentsats	  
samt	  hvad	  med	  kontingentnedsættelse.	  Der	  blev	  dog	  enighed	  om	  at	  gå	  videre	  da	  en	  
bestyrelsesbeslutning	  altid	  kan	  ændres	  og	  tilbagerulles	  ved	  en	  generalforsamling,	  
men	  at	  det	  er	  en	  god	  idé	  at	  give	  bestyrelsen	  et	  arbejdsredskab	  frem	  for	  at	  de	  skal	  
planlægge	  et	  par	  år	  frem	  i	  forhold	  til	  kontingentændringer.	  

•   §9	  Præcisering	  
•   §10	  Sæson	  erstattet	  med	  regnskabsår.	  
•   §11	  Udgår	  
•   §12	  Ændres	  til	  §11	  og	  omhandler	  bestyrelsens	  arbejde	  
•   §13	  Ændres	  til	  §12	  og	  forkortes,	  da	  del	  af	  tekst	  er	  flyttet	  til	  §11	  
•   §14	  Ændres	  til	  §13	  og	  forkortes,	  da	  del	  af	  tekst	  er	  flyttet	  til	  §11	  
•   §15	  Ændres	  til	  §14	  og	  ordet	  sekretær	  erstattes	  af	  bestyrelsen	  
•   §16	  Ændres	  til	  §15	  og	  er	  uændret	  
•   §17	  Udgår,	  da	  tekst	  er	  med	  i	  §11	  
•   §18	  Ændres	  til	  §16	  og	  er	  næste	  uændret	  
•   §19	  Ændres	  til	  §17	  og	  er	  uændret	  
•   §20	  Ændres	  til	  §18	  og	  er	  uændret	  
•   §21	  Ændres	  til	  §19	  og	  er	  uændret	  
•   §22	  Ændres	  til	  §20	  og	  omhandler	  klubbens	  opløsning,	  hvor	  aktiver	  erstatter	  ejendele	  

og	  tilføjet	  tekst	  om	  brug	  af	  overskud,	  hvis	  DSKIF	  ikke	  eksisterer.	  
	  
Spørgsmål	  fra	  forsamlingen	  
Der	  blev	  ønsket	  en	  forklaring	  på	  ændringen	  af	  1	  formand	  og	  6	  kontra	  det	  gamle	  7	  
medlemmer,	  hvor	  Steen	  Rath	  forklarede,	  at	  det	  jo	  er	  samme	  antal	  bestyrelsesmedlemmer,	  
så	  det	  mere	  er	  en	  præcisering	  eftersom	  formanden	  vælges	  for	  sig	  og	  3	  
bestyrelsesmedlemmer	  for	  2	  år	  ad	  gangen.	  	  



Niels	  Buhl	  Axelsen	  spurgte	  ind	  til	  om	  ny	  ordlyd	  kunne	  give	  disharmoni,	  hvis	  bestyrelsen	  ikke	  
er	  enig.	  Steen	  Rath	  svarede,	  at	  formuleringen	  netop	  er	  lavet	  til	  at	  sikre	  en	  funktionsdygtig	  
bestyrelse,	  hvis	  nogle	  skulle	  forlade	  den	  i	  utide.	  
Der	  blev	  spurgt	  ind	  til	  muligheden	  for	  at	  lægge	  referater	  ud	  på	  hjemmesiden.	  Steen	  Rath	  
fortalte	  at	  bestyrelsen	  en	  gang	  imellem	  diskuterer	  personsager,	  og	  de	  ikke	  kan	  
offentliggøres.	  Referaterne	  fremlægges	  på	  den	  årlige	  generalforsamling.	  
	  	  
	  
Valg	  af	  formand	  	  
	  
Steen	  Rath	  genopstillede	  som	  formand,	  og	  blev	  valgt.	  
	  
Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  
	  
Kristian	  Richardt,	  Arne	  List	  og	  Søren	  Klint	  genopstillede	  til	  bestyrelsen	  og	  blev	  valgt.	  
	  
	  
Valg	  af	  revisor	  og	  revisor	  suppleant.	  
	  
Klaus	  Lund	  Nielsen	  genopstillede	  som	  revisor	  og	  Jørgen	  Lindhoff	  genopstillede	  som	  revisor	  
suppleant.	  Begge	  blev	  valgt.	  
	  
	  
Eventuelt	  
	  
Jytte	  Oxholm	  spurgte	  om	  der	  ikke	  var	  risiko	  for	  et	  mætningspunkt	  i	  forhold	  til	  antal	  
medlemmer,	  f.eks.	  i	  forbindelse	  med	  Copenhill	  og	  de	  mange	  klubture,	  herunder	  behovet	  for	  
instruktører.	  
Sten	  Skjoldborg	  svarede	  at	  han	  forventer	  en	  kraftig	  tilgang	  af	  instruktører	  grundet	  et	  
formentlig	  samarbejde	  med	  Snowminds	  på	  Copenhill.	  Snowminds	  sender	  mere	  end	  500	  på	  
uddannelse	  i	  udlandet	  hvert	  år	  og	  ønsker	  nogle	  af	  disse	  over	  i	  klubberne.	  Derfor	  er	  der	  også	  
en	  forhåbning	  om	  mulighed	  for	  flere	  klubture	  uden	  for	  uge	  7.	  	  
Benjamin	  fra	  IU	  supplerende	  med	  at	  fortælle	  at	  vi	  har	  nok	  uge	  7	  instruktører	  i	  år	  og	  faktisk	  
mangler	  der	  tilmeldinger	  til	  de	  sidste	  åbne	  pladser.	  Han	  mener	  vi	  er	  gearet	  til	  udfordringen.	  
Martin	  Lund	  Mogensen	  tilføjede	  omkring	  klubånden,	  at	  Nicolai	  og	  Sten	  gør	  et	  godt	  stykke	  
arbejde	  med	  at	  sprede	  information	  til	  medlemmerne	  om	  Skiklubbens	  arbejde	  og	  aktiviteter.	  
Dirigenten	  sagde	  at	  han	  oplever,	  at	  de	  frivillige	  er	  virkelig	  gode	  til	  at	  videreformidle	  
klubånden,	  og	  ar	  det	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  er	  et	  spørgsmål	  om	  at	  følge	  med	  de	  ændringer	  der	  
sker	  på	  måden	  vi	  er	  sammen	  på,	  og	  det	  er	  ikke	  ved	  kun	  at	  mødes	  i	  klubhuset.	  
Peter	  Kristensen	  sagde	  at	  han	  mener	  det	  hovedsageligt	  er	  på	  klubture	  vi	  mødes,	  og	  til	  større	  
events,	  hvor	  forretningsførerens	  idé	  om	  banner	  og	  telt	  med	  tydelig	  Hareski	  synlighed	  er	  
vigtig.	  
Kristian	  Richardt	  tilføjede	  at	  det	  netop	  er	  derfor	  vi	  arbejder	  på	  skigymnastik	  i	  flere	  
kommuner.	  Desværre	  er	  folkeoplysningsloven	  og	  kommunegrænser	  et	  problem	  vi	  lige	  skal	  
have	  overvundet.	  
	  



Benjamin	  sluttede	  af	  med	  at	  sige	  tak	  og	  ros	  til	  bestyrelsen	  for	  god	  sparring	  i	  
udvalgsarbejdet,	  og	  altid	  give	  sig	  tid,	  når	  man	  henvender	  sig.	  
	  
Ole	  Gammelgård	  spurgte	  om	  bestyrelsen	  ville	  løfte	  sløret	  for	  jubilæumsarrangementet.	  
	  
Steen	  Rath	  svarede	  at	  der	  drøftes	  flere	  muligheder,	  men	  at	  der	  ikke	  noget	  konkret	  på	  
nuværende	  tidspunkt.	  
	  
Æresmedlem	  
	  
Steen	  Rath	  tog	  ordet	  og	  fortalte	  at	  bestyrelsen	  har	  valgt	  at	  udnævne	  Jørgen	  Lindhoff	  til	  
æresmedlem.	  Desværre	  kunne	  bestyrelsen	  ikke	  drøfte	  dette	  allerede	  sidste	  år,	  hvor	  Jørgen	  
var	  i	  bestyrelsen.	  
Steen	  refererede	  herefter	  til	  historie	  om	  Jørgen	  i	  bogen	  ”Glimt	  fra	  Skisportens	  verden”,	  hvor	  
det	  blev	  nævnt	  at	  han	  mødt	  sin	  hustru	  Sinja	  i	  Kitzbühl,	  og	  han	  blev	  medlem	  af	  Skiklubben	  
Hareskov	  i	  1988,	  hvilket	  er	  30	  års	  medlemskab.	  Her	  blev	  Sinja	  suppleant,	  og	  Jørgen	  overtog	  
senere	  posten	  og	  blev	  fast	  bestyrelsesmedlem	  igennem	  26	  år.	  Jørgen	  ”overlevede”	  i	  den	  
periode	  5	  formænd,	  herunder	  Steen.	  I	  perioden	  steg	  medlemsantallet	  fra	  1200	  til	  3300	  
medlemmer,	  og	  denne	  vækst	  har	  Jørgen	  i	  høj	  grad	  været	  medvirkende	  til.	  Jørgen	  var	  også	  
den	  bærende	  kraft	  for	  konkurrenceafvikling	  i	  Danmark.	  Steen	  nævnte	  at	  Søren	  Klint	  i	  den	  
forbindelse	  har	  regnet	  ud	  at	  Jørgen	  af	  lagt	  mere	  end	  365	  frivillige	  dage	  i	  løbet	  af	  de	  30	  år.	  
Steen	  sluttede	  af	  med	  at	  takke	  for	  den	  energi	  Jørgen	  er	  kommet	  med,	  ikke	  bare	  i	  Skiklubben	  
Hareskov,	  men	  for	  hele	  det	  danske	  skimiljø.	  
	  
Poul	  Andersens	  vandrepokal	  
	  
Jesper	  Ljungberg	  tog	  ordet	  og	  fortalte	  at	  Casper	  Dyrbye	  som	  vores	  bedste	  eliteløber	  og	  som	  
deltager	  ved	  OL	  er	  modtager	  af	  Poul	  Andersens	  vandrepokal.	  
Flemming	  Dyrbye	  modtog	  pokalen	  på	  vegne	  af	  sin	  søn	  som	  er	  i	  Ungarn	  for	  at	  besøge	  sin	  
kæreste.	  Flemming	  fortalte	  også	  at	  det	  betyder	  rigtig	  meget	  for	  Casper	  med	  en	  sådan	  
anderkendelse,	  da	  livet	  som	  alpin	  eliteudøver	  ofte	  er	  meget	  ensomt,	  og	  så	  er	  det	  godt	  at	  
vide	  at	  nogen	  lægger	  mærke	  til	  hvad	  man	  udretter.	  
	  
Formanden	  takkede	  dirigenten	  for	  god	  ledelse	  af	  generalforsamlingen.	  
	  
Referatdato:	  31.	  oktober	  2018	  
	  
	  
	  

	  
Sten	  Skjoldborg	   	   	   	   	   Kuno	  Brodersen	  
Referent	   	   	   	   	   	   Dirigent	  
Forretningsfører	  


