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Planer for det kommende år 

Bestyrelsens planer for det kommende år. 

 Uge 7 turen. 

Hotel og bus er bestilt. 

 I henhold til vedtægternes §8 fremlægges budget mm. for uge 7 turen: 

o Som obligatoriske ydelser tilbydes: Bus, hotel med halvpension, liftkort 

og skitræning. 

o Kør selv tilbydes, men prisreduktionen reguleres således at bussen ikke 

giver underskud. Det vil sige, at sædets pris refunderes i forhold til det 

solgte antal buspladser. Et sædes pris er i den forbindelse omkring 

1.100,- kroner. 

o Det tilstræbes at have skihold på 8 - 10 personer, hvilket ved fuldt antal 

deltagere på ca. 80 betyder 8 - 9 instruktører. 

Instruktører aflønnes med fuldt betalt rejse, ophold og liftkort.  

Vi opererer også med begrebet "hjælpeinstruktører" dette er typisk 

aspiranter til uddannelsen, som bruges sammen med de egentlige 

instruktører, men uden "eget" hold. Hjælpeinstruktører honoreres med 

50 % rabat på turens pris. 

o Turen udbydes, med ca. 80 pladser, 1. september ved, at indbydelsen 

sendes pr. mail til alle klubbens medlemmer. Tilmeldingen åbner den 9. 

september. 

Klubmedlemmer (på udsendelsestidspunktet) har fortrinsret til de 

udbudte pladser. Alle kan i princippet tilmelde sig fra dag 1, men ikke 

medlemmer vil stå bag efter eksisterende medlemmer i køen til 

pladserne, uanset at deres tilmelding måtte være kommet ind tidligere. 

Der er normalt en ca. fire ugers periode med ovennævnte kø-kriterier. I 

slutningen af oktober udsendes deltagerbeviser til alle deltagere, og 

herefter vil eventuelle ledige pladser blive tildelt efterhånden som 

tilmeldinger kan indpasses i overskydende buspladser og hotelsenge. 
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 Langrend på Silkeborg Golfclub. I tilfælde af sne, vil vi fortsat samarbejde med 

golfklubben om at få trukket langrendsspor. 

 Vi fortsat arbejde på at etablere rulleskiaktivitet i Silkeborg. 

 

Silkeborg, den 8. maj 2019 

Steen Secher 


