
 

ALLERØD SKIKLUB 
  

Ordinær generalforsamling i Allerød SkiKlub 

Onsdag den 20. februar 2019 kl. 19:30 

hos Formanden - Kirkeltevej 35, 3450 Allerød 
 

 

Deltagere: 

Troels Bent Hansen   (Formand) 

Carsten Thyme          (kasserer) 

Peter Raaby               (sekretær) 

Lotte Bergmann   (Dirigent) 

Henrik Wibe  

Carsten Salling 

Rasmus Bergmann 

Bastian Preisel               

 

 

 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent:  Lotte Bergmann              

Referent: Peter Raaby 

Dirigenten konstaterede efter valget at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Fremlæggelse af årsberetningen 

Troels fremlagde årsberetningen som er vedlagt referatet. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede årsregnskab (for 2018) 

Carsten Thyme gennemgik regnskabet og dette blev godkendt. 

Årets resultat er et underskud på kr -5.014,95 

 

4. Budgetforslag 

Fastholdelse af nuværende kontingent, og dermed et forventet underskud i 2019 på ca 5.000 kr. 

Fortsat målet at aktiviteter skal hvile økonomisk i sig selv. 

Mulighed for træning af nye skiinstruktører er tilstede. 

 

5. Fastsættelse af kontingent for foreningen 

Kontingentet for 2019 er 100 kr per medlem per år.  

Kontingentet for nye indmeldelser fra 1/7 2018 er ligeledes100 kr per medlem per år 

 

6. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

 

7. Valg af formand (lige år) 



 
Troels genvalgt som formand 

 

8. Valg af kasserer (ulige år) 

Carsten Thyme fortsætter som kasserer 

 

9. Valg af sekretær (ulige år) 

Carsten Salling blev valgt til sekretær 

 

10. Valg af suppleant 

Bastian Preisel blev valgt til suppleanter 

 

11. Valg af revisor og en revisorsuppleant 

Henrik Wibe blev genvalgt som revisor 

Rasmus Bergmann blev valgt til revisor suppleant 

 

12. Eventuelt 

 

Det ønskes at skiklubben deltager ved Aktiv Fritids arrangement i gågaden i august 2019. Bjarne skal 

spørges om han vil stå for dette igen i år, og der skal findes ekstra folk til dette arrangement ved de 

kommende skigymnastik timer. 

 

I forbindelse med Aktiv Fritids arrangementet skal der markedsføres en klubtur til CopenHill for medlemmer 

og potentielle nye medlemmer i september måned. Dette skal bruges til at tiltrække flere familiemedlemmer 

til en Uge 7 tur i 2020. Lotte kontakter CopenHill for at undersøge mulighederne for et arrangement.  

 

 

 

Dato: 

 

 

------------------------------- 

Dirigent: Lotte Bergmann             

 

 

 

10/3 2019


