
  

 

Referat af Skiklubben Hareskovs generalforsamling den 5. september 2019 
 
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. juli, hvilket er lang tid 
før påkrævet. Powerpointen fungerede dog ikke i starten, så man blev opfordret til at 
komme op til computeren, hvis man ville se dokumentation, hvilket ingen ønskede. 
 
Formandens beretning v/Steen Rath 
Formanden Steen Rath fortalte, at vi har fået 10% flere medlemmer, 20% flere med på uge 7 
klubture og øget antallet af klubture med 25%. Ligeledes fortalte Steen, at vi aldrig har haft 
så mange aktiviteter, herunder jubilæumsfesten på Copenhill, som desværre blev præget af 
meget vådt vejr med lyn og torden. Derfor blev alle de mange udendørs aktiviteter aflyst, 
men der blev til gengæld afterski indendørs med øl og sang suppleret med rundvisning på 
bakken. 
Steen fortsatte med at fortælle at bestyrelsen har afholdt seminar hos vores sponsor 
Myrkdalen i Norge, hvor det sammen med mange andre beslutninger blev besluttet, at 
indføre et passivt medlemskab. 
Der er stigende interesse for Skiklubben Hareskov, så derfor har bestyrelsen også sat et mål 
om at nå 5000 medlemmer, hvilket kræver bl.a. flere instruktører, og derfor skal der ske 
mere over for denne gruppe. 
Klubturene er forsat helt centrale for medlemmerne, som havde omkring 13.000 
overnatninger, hvor mange medlemmer kun deltog på en klubtur, men flere også deltog på 
mere end en tur. Her blev det også nævnt at vores skiteams stod for omkring 25% af disse 
rejsedage, hvilke fortæller hvor meget de arbejder med deres sport.  
Ud over klubturene har vi også Vallåsen, hvor vi kan fejre 25 års jubilæums med vores 
fredagsture, som i sæsonen blev afviklet 9 gange med 900 deltagere. 
 
Steen kunne også fortælle at klubben har en sund og bundsolid økonomi med en 
egenkapital på knap én million kroner, hvor han dog nævnte at vi havde budgetteret med et 
mindre underskud, som blev til et overskud. Dette skyldes at vi bl.a. har haft svært ved at 
sætte nok aktiviteter i gang, og at turlederne har en sund og konservativ holdning til deres 
budgetter.  
 
Herfra gik Steen over og fortalte om den kommende sæson, hvor vi har ansat Niels som 
turkoordinator, hvor han dels skal finde nye destinationer og hoteller, og herefter hjælpe 
turlederne, så vores forretningsfører får tid til andre opgaver. 
Vi har også lavet en aftale med ny leverandør af uniformer, hvor der også kommer en 
klubdragt til alle medlemmer ud over instruktører og teamløbere. Klubben har også købt T-



  
shirts og merchandises for at øge synligheden af klubben, og får at kunne tilbyde 
medlemmerne andre muligheder for at vise deres tilhørsforhold. 
 
I slutningen af sit indlæg konstaterede Steen hvor vigtigt det er at have rollemodeller som 
Casper Dyrbye og og andre eliteløbere, som de unge kan spejle sig i, hvilket er et fundament 
for vores vækst af skiteamet. 
Tilsvarende understregede Steen, hvor vigtigt det er at have de omkring 300 instruktører, 
som vi skal sikre får en forbedring af uddannelsesniveauet til glæde for de øvrige 
medlemmer. 
Til sidst fortalte Steen Rath om samarbejdet med Danmarks Skiforbund, hvor vi fortsat har 
mange aktive i bestyrelsen og begge kraftcentre, hvor de lytter meget til os som klub. 
 
Tak til frivillige, som er dynamoen og ingen klub uden dem og de andre medlemmer. 
 
Spørgsmål 
 
Camilla: Hvorfor mål om en så stor klub?, SR: Mange flere ønsker at  rejse med os, og finder 
det sjovere at være medlem af en skiklub, hvor de får mere egenfærdig og mere socialt 
samværd på en klubtur. Ved at lave mål får vi også en styret vækst og åbner op for 
muligheder, som vi ikke har haft før. 
Anne og Klaus: Hvorfor er der 25% udskiftning og hvorfor melder man sig ud? AL+SS; 
Medlemmerne har forskellige faser i livet der gør det kun er perioder og andre rejser måske 
sammen med venner, som er medlemmer, men opretholder så ikke medlemsskabet, så der 
er mange grunde. Til trods for dette har vi hvert år en nettotilgang på 300-400 medlemmer. 
Vi har lidt information fra medlemsundersøgelsen, men vi bør måske grave dybere i det hos 
dem som melder sig ud. 
Marie-Louise: Vi har i freestyle haft dialogmøde, hvor medlemsskabet ryger når de unge 
bliver studerende, men ofte fordi de ved ikke hvad de får for medlemsskabet. I den 
forbindelse burde vi lave mere fællesskabsaktiviteter, som fællepark-bold . 
Anne Gram: Vi skal indtænke mere lokal aktivitet for det kommenteres ofte at vi har så 
mange medlemmer uden for kommunen! 
KR: Vi skal se hvor vores medlemmer er og lave aktiviteter her. Det er et samfundsstrukturel  
problem, at man ikke kan få støtte hvor medlemmerne er. 
 
 
 
 
 
Udvalgsformændenes beretning 
 
Alpinudvalget (Skiteamet) v/Carsten Wexel 
Carsten Wexel præsenterede skiteamets årshjul, der viste at man kan gå til ski året rundt, 
nu 14 ture med start i Folke Fonna, hvor det var godt at få samlet 6-12 årige sammen med 
de større fra freestyle, således at de unge kan lære af de ældre skiløbere. Han fortalte videre 



  
om turene til ”Indoor”-træning i Belgien. Carsten syntes det var ærgerligt at breddeturen til 
Sölden blev aflyst, og godt at skiteamet på trods af manglende sne kom afsted på en 
alternativ tur hertil.  
Carsten fortalte nu om vigtigheden af de sociale netværk der dannes på skiteamture og 
ligeledes med igangsat arbejde om skolehjælp/lektiecaféeer til børn på 6-12 år, der er 
meget afsted, så de udvikler sig både socialt og fagligt. 
Et andet nyt projekt blev igangsat på Branäs i uge 4 med tilbud til både instruktører og 
trænere om efteruddannelse til at kunne afvikle træning i portbaner. Dette var en succes, 
da flere har vist interesse for at kunne hjælpe til. 
Carsten nævnte at der er 70 aktive teamløbere med op til 80 dage på ski, og at vi vil gerne 
rumme både dem med få dage på ski og dem med den fulde pakke. Dette gælder både 
socialt og fagligt, men vi har også fået erfaringen med at de skal være oprigtigt 
interesserede i skiteamet for ellers trækker deres tilstedeværelse resten af løberne ned. 
Derfor er nogle løbere blevet anbefalet at starte på breddeture. 
Formålet er selvfølgelig at en gruppe skal blive klar til at blive eliteløbere via AKD, men for 
dem der fravælger dette tilbud skal der være alternativer, som f.eks. vores nye pigetur.  
 
I forlængelse af kurset i Branäs er AU gået i gang med et uddannelsesforløb af 
skiteamtrænere med certificering for at sikre træningen fremadrettet, herunder også 
udannelse af klubbens instruktører i samarbejde med IU. 
Alpinudvalget arbejder også med at lave flere rekrutteringsture i den kommende sæson, og 
forsøger også at rækker ud til andre klubber, så vi kan får større kapacitet, og dermed nå 
kritisk masse på træningsture.   
AU har også igangsat leje af hytter over en længere periode på 8 uger, så de seriøse 
teamløbere, kan afvikle længere sammenhængende træningsforløb, som en form for 
bootcamp 
 
Spørgsmål/kommentar:  
Kuno Brodersen: Kuno, som er i DSKIF bestyrelse fortalte at Skiklubben Hareskoven yder en 
uvurderlig indsats i AKD. 
 
 
Freeskiingudvalget v/Marie-Louise Andreassen  
 
Marie-Louise startede med at takke en uvurderlig formand, som altid passer på os frivililge 
ved at være tilstedeværende og svare os hurtigt, samtidig med han passer sit nye krævende 
arbejde.  
Hun forsatte med at fortælle at freestyleteamet jo er meget mindre, og er lidt misundelige 
på skiteamet, som lykkes at skabe noget for alle aldersgruppe og kan arbejde mere på 
konkurrenceplan. Freestyle er mere baseret på fællesskab og dokumentation via billeder og 
videoer, men kun få medlemmer deltager i konkurrencer, men når de gør dette, så klarer de 
sig godt. Vi prøver også via kraftcentret at få flere løbere til at deltage i konkurrencer.  
 



  
Også freestyle havde en tur i uge 42 til Hintertux, som er for dem, der har et niveau højere 
end begynderfreestyle. Ud over denne tur og turen til Folke Fonna, så deltog teamet i uge 3 
med kredsmesterskaber og med konkurrence for freestyle samt en påsketur til Avoriaz. 
Freestyle teamet forsatte også deres Trampolintræning i Søndersøhalen og fremadrettet 
glæder de sig til træning på Copenhill. 
Der blev også afholdt en freeridetur med lokale guider i uge 4, hvor Per Munch, som er 
journalist, har givet udtryk for at netop freestyle og freeride har noget af det, som kan 
fastholde de unge, og på denne baggrund syntes både han og Marie-Louise at der skal 
arbejdes mere med at støtte projketer som video-kurser for de unge. Vi støtter jo 
konkurrenceløbere, så hvorfor ikke støtte video-udøvere, der kan give samme eller måske 
mere opmærksomhed.  
 
 
Instruktørudvalget v/Benjamin Per Skipper 
Perr Skipper repræsenterede IU, og fortalte at der er afviklet tre store efteruddannelser i 
uge 42, 50 og 18, med mere end 100 på efteruddannelse, hvilket skete på trods af at den 
store Sölden-tur blev aflyst. Per fortalte også at vi havde 130 instruktører afsted i uge 7, og 
mange også deltog i Branäs-turen med 400 deltagere samt 50 instruktører deltog på diverse 
andre klubture. 
Per konstaterede at vi er allerede er kendt for at være den bedste klub for instruktører uden 
sammenligning, hvilket skyldes at vi arbejder seriøse på instruktørernes uddannelse og 
forhold på klubturene, herunder workshops og off-pist-ture i uge 7. I denne sæson 
påbegynder vi kurser for de lavest uddannede instruktører, så de kan få hævet niveauet, og 
vi ser frem til samarbejde med AU, så trænere bliver instruktører og instruktører bliver 
trænere. 
I netop afsluttet sæson har IU gennemført førstehjælpskurser og bipperkursus til en 
instruktørsommerfest. 
IU samarbejder også med DDS, hvor uddannere har vist god interesse for at deltage på 
klubbens ture, og vi har samarbejde med SES, så vi får nye unge instruktører ind i klubben. 
 
Spørgsmål: Camilla: Er der mulighed for at hjælpe de unge instruktører økonomisk? Per: Vi 
kan ikke tilbyde direkte økonomisk hjælp til DDS-kurser, men kun som forberedelse på 
interne kurser eller hvis vi kan afvikle sådanne internt til lavere priser. 
 
Per sluttede af med at komme med en opfordring til at deltage på MTB aktiviteterne, hvor vi 
har en masse nyuddannede instruktører klar. 
 
Handicapudvalget v/Anne Gram 
Anne Gram fortalte at Handicapudvalget består af en god stabil gruppe af hende selv og 
hendes mand samt forældre med handicap børn. Handicapudvalget bliver også meget brugt 
til at besvare spørgsmål om handicapskiløb, når handicaporganisationerne får disse 
henvendelser. 
Klubben har nu den største bank af udstyr, der stilles til rådighed til medlemmer fra hele 
landet, og udvalget bruger Vallåsen bruges også til oplæring i at håndtere dette. Anne håber 



  
meget på at Copenhill kan bruges til denne oplæring på en nemmere måde. Udvalget 
anbefaler handicappede at man melder sig ind, så de kan låne udstyret og støtte arbejdet. 
Udvalget understøtter at man kan komme på ski, selv om man ikke er som andre, og de 
hjælper turlederne med tilskud til særundervisningen, bl.a. via pulje fra Slots- og 
kulturstyrelsen, der også dækker vores 5 paraskiløbere. 
Udvalget bliver brugt til at lave PR, og er de mest synlige i klubben, hvor vi bl.a. var den 
eneste vintersportsklub til sommermøde med idrætsforeninger.  
Udvalget har lige fået bevilliget penge til en konkurrence sitski, som skal lånes ud Adam, så 
han kan komme til Paraolympic. 
Anne sluttede med at fortælle om Hoods on ski projektet, som har været den største 
udfordring, hvor der skulle laves skimentoruddannelse for børn- og unge fra socialt 
belastede miljøer. Vi kom kun en gang til Vallåsen og Copenhill åbnede ikke, men påsketur 
blev succes, hvilket kun skyldes 4 dedikerede instruktører fra klubben. Det var spændende 
at se hvordan et så stort beløb bliver håndteret sammen med DGI, men det gør vi ikke igen 
grundet arbejdsmængden. 
 
Spørgsmål fra forsamlingen: 
Camilla: Hvor unge er de handicappede skiløbere? Anne: Helt ned til meget små både i alder 
og størrelse, hvor den mindste vi har haft var 3årig, og var med i den mindste biski med 
støttepuder.  Hun var ramt af leokemi med efterfølgende skade. Anne fortalt desuden at 
hun havde set mange handicappede på pisterne i Åre i påsken. 
Per Lützen: Samarbejder vi med Sverige og Norge? Anne: Vi skal arrangere noget med 
muskelsvindfonden om fælles tur, hvor der også er løbere med fra Norge og Sverige. 
Spørgsmål fra salen: Hvorfor vil vi ikke arrangere Hoods on ski? Det var Ikke de unge der gav 
problemer, for de havde en fest og var søde, men for svært at samarbejde DGI.      
 
Vallåsen v/Søren Bank 
Vallåsen åbnede 1 december, hvor vi i år havde dobbelt jubilæums med 30 år i alt på 
Vallåsen, og 25 år om fredagen. Søren fortalte at vi havde 9 ture med 850 deltagere, hvilket 
vi ved fordi vi får 1000 trådløse liftkort, og så levere resten retur. Schmidts busser fungerer 
stadigvæk godt og har de bedste priser fortsat. 
Vallåsen ejes af Branäs gruppen, som er meget tilfredse med os. Vi vil gerne have mere 
porttræning næste sæson, hvor vi grundet forholdene har måtte aflyse i år. Vi har mange 
grupper, som giver overskud, og også lokale som Hareskov IF har deltaget. I denne sæson 
manglede vi dobbeltdækkerbusser og havde en forsinket faktura fra sæsonen før, hvilket i 
regnskabet gav underskud. 
Tak til mange frivillige. 
 
Spørgsmål fra forsamlingen: 
Ingen spørgsmål 
 
 
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
Revisorerne har ikke haft anledning til bemærkninger, og underskrevet. 



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

• Kommunen skærer ned, så bidrag for kommunen bliver hvert år mindre. 
• Vi modtog mindre kursustilskud som skyldtes manglede forbrug grundet 

turaflysning. 
• Budgetteret turoverskud blev lidt højt grundet de mange ture og den store 

omsætning. 
• Underskud på uniformer var mindre grundet ophør af samarbede med leverandør. 
• Udvalg og bestyrelse havde et mindre forbrug. Aktiviteter på Copenhill udeblev også. 
• Administrationsomkostningerne svarede til det budgetterede. 

 
Vi har højere aktiver end tidligere år, fordi den nye sæsons klubture sælges allerede før 
sommerferien, og dermed er der tilsvarende gæld til klubture. 
DSKIF administrer løn for os og de giver lang kredit, så derfor gæld på denne post. 
Klubturene havde 32 ture med 2200 deltagere og 12,8 mio kr. i omsætning, 
Der har været indkøb af T-shirts og merchandises, så flere udgifter under salg og reklame.  
 
 
Spørgsmål fra forsamlingen:  
 
Hvorfor overskud på klubture: Arne List: Procentvis er det et rimeligt oveskud, men små 
marginaler, som ekstra rabat fra et hotel eller event til at fylde en bus helt op giver hurtige 
beløb der tilsammen løber op. Turlederne er heldigvis også konservative, så vi undgår 
underskud i det hele taget.  
Hvor mange elite løbere får de 77.000 i budgettet: Steen Rath: 5 eliteløbere 
Hvad er status på Rejsegarantifonden? AL: Sagen ligger på ministerielt plan, som den er 
taget op af DIF/DGI, og imens holder vi lav profil. 
 
 
Regnskab godkendt af forsamlingen. 
 
 
 
Fastlæggelse af indskud og kontingent med fremlæggelse af budgetforslag 
Arne foreslog fastholdelse af nuværende kontingent som er kr. 425 for voksne, kr. 240 for 
juniorer og kr. 850 for familier. Forslaget vedtaget. 
 
 
Fremlæggelse af budgetforslag 
Arne fremviste budget fra bestyrelsen, som ikke er til afsteming. Følgende poster blev nævn 
med ændringer: 
 



  
• Uniformer igen tilbud, som dermed giver underskud 
• Nicolai ikke på egentlig lønudgift, men som cheftræner under udvalgene, hvilket 

medfører stigning. 
• Udvalgsmøder fastholdes på samme niveau 
• Administrationsomkostninger steget grundet ansætelse af turkoordinator på 

konsulentbasis. 
 
Forventet underskud på 292.500, som er samme niveau som sidste år 
 
Kommentar fra forsamlingen. 
 
Klaus: Bliver der også uniformer til klubmedlemmer? JBL: Ja, der bliver også klubtøj i 
forskellige farver, men der er varierende tilskud grundet belønning af det frivillige arbejde, 
SR Vi laver mange tiltag for øget synligheden i klubben ud over skitøjet. 
 
 
 
 
Behandling af forslag 
Vedtægtsændringer blev vedtaget sidste år, men i hendhold til vedtægterne, skal forslaget 
genfremsendes på denne generalforsamling, hvor vedtagelse betyder at ændringerne 
gennemføres. 
 
SR lavet en kort gennemgang af de vigtigste ændringer, herunder kopi fra sidse års referat. 
 

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

officielle formål, som er 5 punkter.  
• §2 Børnefamilier, mere end lokalområdet 
• §3 Lidt skarpere formulering om tilknytning til forbundet, men ellers samme indhold 
• §4 Uddybning af medlemstyper, hvilket medførte debat om f.eks. kunne tages i 

betragtning af 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 den nuværende 
formulering, som administrationen så kan dispensere fra frem for at skulle tage en 
masse muligheder med, som man alligevel ikke kan forudse. 

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

og 25 for enkeltmedlem. Der var debat om størrelsen kontra en procentsats samt 
eventuel 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. 
 
SR understregede at selv reglerne om f.eks. stemmemetode i bestyrelsen er ændret, så har 
der slet ikke været brug for at stemme. Tilsvarende er sekretær udgået, fordi vi har en 
forretningsfører i stedet for. 
 
Blev enstemmigt vedtaget. 
 
Spørgsmål fra forsamlingen 
Ingen 
 
 
Valg af formand -Formanden Steen Rath er valgt for 2 år, og derfor ikke på valg 
 
Steen Rath ikke på valg, da han var på valg sidste år. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
 
Jesper Ljungberg (næstformand), Søren Bank, Martin Lund Mortensen er på valg. Jesper og 
Søren genopstiller, og blev enstemmigt genvalgt. Marin genopstiller ikke, og bestyrelsen 
forslog Marie-Louise Andreassen,  som blev valgt. 
 
Valg af bestyrelsessuppleanter (for 1 år) 
Marie-Louise Andreassen og Jakob Støvring Sørensen er på valg. Marie-Louise Andreassen 
blev valgt til bestyrelsen og i stedet forslog bestyrelsen Martin Lund Mortensen, som blev 
valgt. Jakob Støvring Sørensen stillede sin plads til rådighed, hvis der var nogen i 
forsamlingen som ville opstille. Camilla Frederikke Clauson-Kaas ønskede at opstille som 
bestyrelsessuppleant, og blev valgt 



  
 
Valg af revisor og revisor suppleant. 
Klaus Lund Nielsen ikke på valg 
Mette Knudsen genopstillede som revisor. 
Jørgen Lindhoff genopstillede som revisor suppleant. Begge blev valgt. 
 
 
Eventuelt 
Der blev spurgt til trænigen på Copenhill, og stillet spørgsmål til om der blev lavet 
fællestransport. Sten Skjoldborg svarede at der er indhentet tilbud om fællestransport og vi 
har idéer til træning, som står beskrevet på hjemmesiden, herunder aftenski en hverdag , 
teamtræning og workshops, men vi kan ikke sige noget konkret endnu. 
 
Der blev spurgt ind til hvornår uniformer bliver udbudt, og der kom forslag til velcro for 
navneskilt og sponsorer. Jesper; Vil helst ikke sige en bestemt dato, men det er meget snart 
eftersom de endelige priser er på vej. Der vil blive individulet tilbud om navneskilte, og 
sponsorlogoer er en del af det samlede design. 
 
Poul Andersens vandrepokal 
 
Casper får lov at beholde vandrepokalen, hvilket er første gang det er sket, og skyldes at han 
har lavet sin bedste sæson og herunder vundet alle discipliner ved DM. 
 
SR sluttede af med at takke forretningsfører Sten Skjoldborg for sin store indsats i sit daglige 
arbejde med klubben. 
 
 
11. september 2019 
 
 
 
 
Kuno Brodersen      Sten Skjoldborg 
Dirigent       Referent 
 
 


