REFERAT AF GENERALFORSAMLING AALBORG SKIKLUB DEN 5. OKTOBER 2017 KL. 19.00
1. VALG AF DIRIGENT: Poul Bluhm blev valgt
2. VALG AF REFERENT: Sigurd Madsen blev valgt
3. BESTYRELSENS BERETNING: Carsten fremlagde beretningen, som er vedhæftet. Der var nogle
opklarende spørgsmål i forhold til hjemmesiden. Beretningen blev godkendt. Budgettet blev
fremlagt. Der er tale om forventede udgifter. Bestyrelsen gør opmærksom på, at hvis et nyt og
spændende initiativ fremkommer, vil den kunne finde midler til det.
4. GODKENDELSE AF REGNSKAB OG BUDGET
Karsten fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt. Karsten fremlagde herefter budgettet til
orientering. (se bilag)
5. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT – BESTYRELSEN ANBEFALER AT BIBEHOLDE SATSEN.
Generalforsamlingen godkendte at kontingentet fortsætter uændret.
6. INDKOMNE FORSLAG Ingen indkomne forslag.
7. VALG TIL BESTYRELSEN (PÅ VALG: Carsten, Bo og Sigurd + det 7. medlem af bestyrelsen)
René Jespersen og Tommy Fischer stillede op. René blev valgt.
8. VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN. Tommy Fischer blev valgt som 1. suppleant og
2. suppleant blev Niels Juul Boholm.
9. VALG AF 1 REVISOR OG 1 REVISORSUPPLEANT. Søren Lundby blev valgt som revisor. Carsten
Jespersen blev valgt som suppleant.
10. BESTYRELSEN FREMLÆGGER PLANER FOR DET KOMMENDE ÅR. Vi har planer om at lave
en klatredag og en ridedag inden skisæsonen for alvor går i gang.
Både alpine og langrendsture er annonceret via nyhedsbrev, facebook og hjemmeside.
Klubben giver hel eller delvis refusion af startgebyrer til mesterskaber. Se reglerne på hjemmesiden
og vi giver tilskud på 250 kr. til børn og unge, som deltager i vore ture. Vi modtager tilskud for denne
medlemsgruppe og vi vil gerne gøre noget, som kommer dem til gode.
Der er planer om at gentage workshoppen for instruktører i den kommende sæson.
Der har været ønske om mere undervisning på uge 2 turen, og bestyrelsen har besluttet at bruge
flere ressourcer på instruktion på denne tur.
På familieturen fortsætter vi med at have mindre hold, for bedre at kunne lave undervisning for børn
og begyndere. Dvs. at normen for et hold er nedsat fra 8 til 6 personer.
For at give vore faste medlemmer større muligheder for at deltage i klubbens alpinture, har vi givet
personer, som er medlem af ASK på udbudstidspunktet fortrinsret de første 3 uger.
11. EVT. Der var en samtale om klubbens håndtering af begynderundervisning og modtagelse af nye
medlemmer. Fra Liselotte Nørgaard var der en hilsen og et ønske om en eller flere, som vil være
med i arbejdsgruppen for etablering af skilift i Aalborg. Fra bestyrelsens side blev der gjort
opmærksom på, at hvis et medlem har lyst til at arrangere yderligere ture, så vil bestyrelsen se
positivt herpå.

