
             Referat fra generalforsamling

Referat fra Generalforsamling  
afholdt i Kildebakkens Skiklub d. 01-10-19 

i klubhuset Bagsværdvej 144 C 

1. Valg af dirigent og referent 
Jolanta Maurin blev enstemmigt valgt som dirigent. Klaus Duedam tog ubemærket opgaven som referent. 
Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt i forhold til klubbens vedtægter. 
Dirigenten gav derefter ordet til formanden. 

2. Formandens beretning 
Formanden takkede for det fine fremmøde af 5 medlemmer og 6 bestyrelsesmedlemmer og takkede kort for de 
fine arrangementer, der har været i årets løb.  
Klubbens medlemsantal er nu nede på 58 medlemmer. 
Klubbens økonomi er stadig vældig god. 
Der er kun 23 tilmeldte til hovedturen. Vi har ikke været så få tilmeldte i meget lang tid. 
Det er stadig en udfordring med nye bestyrelsesmedlemmer 
Beretningen blev godkendt med akklamation. 

 Beretning fra udvalg 
Turudvalg v/Svend 
Sidste års tur 
Uge 5 – Saalbach ! 32 deltagere. God destination og god tur. 
Dec. – Val T. ! 11 deltagere. 
Dette års ture 
December i Val T. ! 14 tilmeldt 
Uge 5 – Saalbach ! 23 deltagende; Svend opfordrede til at spørge ud i sit netværk, for at få min. 2 flere 
deltagere pga. frirejse til Per (instruktør) 

Socialudvalg v/Kirsten 
Sidste års arrangementer: 
Julefrokost d.1/12! der var 18 tilmeldte men grundet sygdom, kun 12 deltagere 
Afterski d. 11/5 ! 23 tilmeldte og deltagere 
Julefrokost 2019 ! 30/11-19 

Husråd v/Torben Sløk 
Torben har sendt sine kontaktdata til den ansvarlige for husets klubber, men har ellers ikke hørt noget. 
Ingen aktiviteter 

Udvalgenes beretning blev godkendt med akklamation 

3. Regnskab 2018/2019 
Jan gennemgik regnskabet. 
"Medlemstallet er på 58 medlemmer.  
"Det har været en indtægt på hovedturen på kr. 5.350,- da der ikke blev tilkøbt yderligere undervisning 
"FIG kontingent på kr. 1.500,- er for 3 år (kr 500,-/år) 
"Regnskabet viser et overskud, som stammer fra hovedturen 
"Budget 2019/2020 blev også gennemgået 

         Regnskabet blev godkendt med akklamation 

4. Kontingent 
Uændret kontingent for den kommende periode 

Kontingentændringen blev godkendt med akklamation 

5. Indkomne forslag 
Ingen er indkommet 
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6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
 Ifølge klubbens vedtægter, er næstformand, sekretær, bestyrelsesmedlem og suppleant på valg. 
 Da formanden på sidste GF opsagde sit formandskab, var det naturligt, først at vælge en ny formand. 
 Svend Kaasgaard blev valgt som ny formand 
 Jolanta Maurin blev valgt som ny næstformand 
 Sekretær Klaus Duedam blev genvalgt 
 Bestyrelsesmedlem Elisabeth Kjems Andersen blev genvalgt 
 Suppleant Torben Sløk blev genvalgt 

Valg af bestyrelse blev godkendt med akklamation 

7. Valg af revisor 
Wendy blev genvalgt in absentia med akklamation 

8. Valg af udvalg (turudvalg, socialudvalg og husråd) 
Turudvalget består af Per Højgaard Jørgensen, Henrik ”Fiber” Jørgensen, Svend Kaasgaard, Torben Sløk, 
Torben Schack og Klaus Duedam. 
Formand Svend Kaasgaard ønsker ikke at fortsætte i udvalget. Jan Danielsen blev valgt ind. 
Udvalget konstituerer sig selv. 
Turudvalget blev valgt/genvalgt med akklamation. 

Socialudvalget består af Kirsten Otbo. 
Socialudvalget blev genvalgt med akklamation 

Husrådet består af Torben Sløk. 
Husrådet blev genvalgt med akklamation. 

9. Eventuelt 
Jolanta prøver at skabe kontakt til den gamle Fritidsklub, for at prøve at få flere medlemmer til skiklubben. 
Den afgående formand blev takket for sit store og mange årige arbejde som formand for Kildebakken Skiklub. 
Der blev klappet af dirigenten for god ro og orden, der efter en kort generalforsamling proklamerede “baren er 
åben”.
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