Silkeborg den 03.05.2018
Referat af generalforsamling 2018:
Afholdt den 2. maj 2018 kl. 19.00 i Silkeborg Ry Golfklub, Sommervej 50,
8600 Silkeborg

1. Frank Lund blev valgt til dirigent, og han erklærer indkaldelsen for
lovlig
2. Formanden, Steen orientere om de aktiviteter der har været
gennemført i det forløbende år. Der henvises til vedhæftede beretning
fra Formanden
3. Kasserer Søren, fremlagde regnskabet – vedhæftet til orientering –
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger
4. Formanden, Steen fremlagde planer for det kommende år – se
vedhæftede bilag. Kassereren, Søren fremlagde desuden budget for
indeværende år, og vi forventer resultat på 0,00
5. Kontingent og indskud blev vedtaget uændret. Der var følgende
bemærkninger fra medlemmerne ” Mulighed for at forhøje

kontingenten med eks. 100 kr.”. Formanden begrundede uændret
kontingent pga. SSK har god likviditet og ikke har som formål at være
indtjenende forening.
6. Ingen forslag
7. Steen Secher blev valg til formand i 2017, og er på valg igen i 2019
8. Alle modtog genvalg.
9. Begge modtog genvalg
10.
 Flere af medlemmerne ønsker langrendsaktivitet, og der var
forslag om påsketur mv. Bestyrelsen vil undersøge, om vi evt.
kan koble os på ture udbudt af andre skiklubber, for at afprøve
aktiviteten.
 Lasse foreslog at vi ”ansætter” en person som promere turen på
de offentlige medier, dels for at skaffe flere medlemmer, som
kan være interesseret i langrend, og ikke som nu, hvor
nuværende medlemmer primært har alpin interesse
 Morten spurgte om bestyrelsen oplever pres fra Skiforbundet
mht. flere aktiviteter, for at bevare medlemskab. Bestyrelsen
oplever absolut ikke pres fra forbundet.
 Anne Marie spurgte om vi evt. kan ændre på vores workshops
på uge 7 turen, så alle alternative aktiviteter, herunder
langrend, som udbydes onsdag, afholdes evt. fredag, så det ikke
går ud over skitræningen i ugens løb. Søren foreslog, at
langrend evt. kan flyttes til søndag, så deltagerne på kurset kan
øve langrend resten af ugen…
 Der var forslag og ønske om mere aktivitet mht. langrendstilbud
på golfbanen i Silkeborg. Bestyrelsen vil ta’ de forskellige ideer
op, og undersøge mulighederne.
 Frank orienterede om muligheden for træning på rullebane i
Århus. Rullebanen er rigtig god til at øve teknik på.
 Bodil oplever stor udskiftning af uge 7 deltagere, og spørger om
bestyrelsen har sat nye kriterier op i sammensætningen på
turen. Eks. om børnefamilier bliver prioriteret mv. Bettina
svarede at vi har oplevet stort generationsskifte de senere år,
og at der pt. er meget stor søgning fra familier. Uge 7 turen
bliver booket som tidligere, hvor ”gamle medlemmer” bliver
prioriteret i forhold til nye medlemmer. Vi oplever at nogle af
tilmeldingerne til uge 7 turen indmelder sig i SSK samtidig med
tilmeldingen, og de sættes på ”hold” indtil overblikket er skabt.
I 2017/2018 har vi oplevet meget stor søgning, og turen var
meget hurtig udsolgt i 2018.

 Langrends pokalen blev uddelt til Morten pga. det flotte resultat
fra Vasaløbet.
 I 2019 har SSK 40 års jubilæum. Bestyrelsen vil arbejde på
aktivitet for medlemmerne.

