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Ca. 80 fremmødte medlemmer.
Formanden bød velkommen.
Vi har i året mistet to af klubbens aktive personer Agnete Østergaard og Jørgen Jürs. I deres ånd og
klubbens, har de levet for livsglæde og livsånd og sådan vil vi huske dem. Vi tager en skål og hilser på
hinanden, mens tankerne går deres vej.

1. Valg af dirigent
Jesper Vedsø blev foreslået og valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet på mail og hjemmesiden den 09-042015.

2. Beretning fra formanden
Festivalen 2014 - Endnu engang var der lagt et kæmpe stykke arbejde og engagement, i at få arrangeret og
planlagt Skiburgeren 2014. Forarbejdet gennem året gjorde også, at mange ting gik rigtig godt.
Vi havde en god omsætning, rigtig mange frivillige, som lagde en masse positiv energi i at producere 32.000
burgere, vejret var fint, rekord mange mennesker på årets festival, en rigtig god stemning i og omkring
Skiburgeren, Der er altid noget som kan gøres anderledes, men jeg syntes at det gik rigtig godt, at man
knalder en stor burger bod op på en græs mark på 2 dage, og 238 mennesker mødes og sammen skaber en
arbejdsplads i 8 dage, som fungerer godt, med alle de arbejdsopgaver og udfordringer der ligger i
processen, at skabe en velfungerende arbejdsplads med en god arbejdsmoral, godt humør og sund trivsel
kommer ikke af sig selv. Festival styregruppen, som står bag planlægningen og logistikken i Skiburgerboden,
har gjort et kæmpe arbejde for at dette igen blev en rigtig god oplevelse. Tak for indsatsen, og tak til alle jer
der deltog i de hektiske dage, i Skiburgerboden på Roskilde festivalen.
Omsætningen blev tæt på 1.4 mil. Og resultatet blev på 330.000 kr.
Hen over sommeren har der været Skovfitness i Himmelev, i den ny anlagte statsskov, et rigtig godt
initiativ, som startede sidste år, taget af vores friske skigymnastik instruktører.
Igen i år var der arrangeret en golfturnering for klubbens medlemmer. Endnu engang godt besøgt, og
denne gang med en ny vinder – nemlig Tutter. – tillykke med klubmesterskabet i Golf.
Gokart arrangementet var ligeledes en stor succes med hen ved 40 deltagere på Roskilde Racing center. En
tradition som ser ud til at være kommet for at blive, Cecilie og Hasse stod for et rigtig godt arrangement.
En ny hjemmeside så dagens lys i august måned, Søren Handler havde igennem lang tid arbejdet benhårdt
på, at få den nye hjemmeside op at køre, men resultat er blevet rigtig godt, om men der også var nogle
start vanskeligheder, forhåbentlig får vi alle glæde af hjemmesiden i fremtiden, og mulighed for aktivt at
deltage omkring hjemmesiden.
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Rulleskøjte afdelingen havde faste træningsdage både sommer og vinter, og deltog i en del løb hen over
året og med nye rekorder ved Berlin Maraton. Der er forsat plads til nye som gamle i rulleskøjte afdelingen.
Bent Michael og Poul Erik har i en årrække arbejdet hårdt for at etablere en langrends og rulleski afdeling,
de er kommet godt på vejen med gode initiativer med mange som har prøvet rulleski og langrendsture til
Norge. Bent Michael og Poul Erik har valgt at stoppe og vil meget gerne overgive det til andre der kunne
have interesse og brænder for langrend og rulleski, bestyrelsen bakker fuldt op om dette, for at vi også kan
tilbyde vores medlemmer langrend og rulleski i fremtiden. En stor tak til Bent Michael og Poul Erik for deres
store arbejde i Roskilde Skiklub.
Den 25. september blev der afholdt klubaften, traditionen tro i roklubbens lokaler på havnen i Roskilde. En
festlig aften hvor ca. 80 medlemmer fik en hyggelig aften med god mad og lidt drikkelse, der var oplæg om
klubbens kommende ture og Kurt H. havde en Quiz om Skiburgere, endnu et godt arrangement fra fest og
arrangement udvalget.
Før i tiden var det mest bestyrelsen der arrangerede klubbens ture, men i dag kan alle medlemmer
arrangerer en skitur for klubbens medlemmer, oplægget skal igennem turudvalget, som kan findes på
hjemmesiden. hvor der også står hvad man skal sikre sig, og hvordan ture arrangeres i Roskilde Skiklub,
sådan at vi i skiklubben, får en god og en fornuftig skitur ud fra de samme betingelser for turarrangørerne.
Netop derfor har vi fået et større og mere varieret udbud af skiture.
Skisæsonen blev sat i gang med et ambitiøst program, nok det mest varierede i klubbens historie.











Uge 50-2014: Val d'Isere, Frankrig kort tur.
Uge 3: Abtenau, Østrig. Kort tur.
Uge 4: Norge. Langrend. Kort tur. Turen er aflyst.
Uge 4/5: Spindleruv Mlyn, Tjekkiet. Kort tur.
Uge 6: Zell am See, Østrig. Kort tur.
Uge 8: Sauze d'Oulx, Italien. En uges familietur.
Uge 8: Sunne, Sverige. Børnetur med forældre/bedsteforældre.
Uge 11: Belle Plagne, Frankrig. En uge.
Uge 14: Tignes i frankrig, påsken 2015. Ungdomstur ”Cliffdrop”.
Uge 16: Hemsedal, Norge kort tur.

Langrend turen til Kvitåvan i Norge, måtte desværre aflyses. Bent Michael gjorde et stort stykke arbejde, for
at få fyldt turen op, så det også økonomisk kunne løbe rundt, bland andet med tilbud til 5 andre skiklubber,
og andre tiltag.
Men vi giver ikke op. Vi må bare forsøge igen, med en langrends tur i den kommende sæson.
De andre ture blev gennemført, og beskrivelse kommer senere i beretningen. Vi vil forsøge igen næste år at
komme med et varieret udbud af ture, som vil variere i pris, længde, ski niveau, for familier med børn,
ungdomsture mv.
Årets skiklubfest blev igen i år holdt på Håndværkeren, en rigtig god fest, denne gang med James Bond
tema ” Casino Royal ” og med Dry Martinis til velkomst, med toner fra de velkendte film, og aftenen
startede også med en overraskelse, da vi alle blev inviteret indenfor i spillebulen på Casino Royal, her blev
vi udstyret med en stak jetoner, og så var det bare om at spille på Roulette eller Black Jack. Som det ofte
går, tabte vi alle pengene i sidste ende. Men det var fint, for vi skulle jo også have lidt at spise. Med god
mad, og rigtig godt band. Var det en super fest.
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Tak til festudvalget for deres store indsats og ikke mindst, for at skabe nogle gode rammer for en god fest.
En rigtig god ide med tema på Klub festen.
Årets Skistøvle bliver traditionen tro uddelt til skiklubfesten, igen i år var der mange der kunne få denne
hæder. Men vi var ikke i tvivl om at støvlen skulle gå til Anni Bech og Erik Skou for deres store indsats i årets
løb, og ikke mindst de sidste 21 år med ar arrangere Hedelandsløb, deltagelse på Hedeland og på festivalen
i arbejdet med Skiburgeren.
Der var arbejdsdag på Hedeland først i november. Hvor mere end 20 klub medlemmer var mødt op, og
rigtig mange opgaver blev løst på Skicenter Hedeland, både ude som inde i køkken, hal, skistald, malet gulv
på toiletter mv. imponerende at vi igen og igen kan skabe et godt arbejdsfællesskab, og få løst de mange
opgaver der er inden, vi forhåbentlig snart kan få den første sne og åbne på Skicenter Hedeland. Selvom vi
har arbejdsdage er der altid noget der skal ordnes til sæsonen, ting der er gået i stykker, f.eks. master som
stormen har taget, snekanoner der skal gøres klar med videre, og her har vi senior holdet som yder en stor
og meget værdsat opgave på Hedeland, en stor tak for jeres store indsats i gennem sæsonen.
Succesen fra sidste år blev gentaget, Hasse og Mads havde en aften på Hedeland hvor klubbens
medlemmer kunne lære at slibe, lappe og smøre deres egne ski, et super initiativ, som forhåbentlig bliver
en fast tradition i skiklubben.
Sidst på året faldt der sne i Roskilde området, ikke voldsomt meget, men vi tog chancen og åbnede den 29.
december på Hedeland, lidt af et sats, da der ikke var lagt kunstig sne på bakken. Alligevel blev det en
meget fin dag med ca. 200 besøgende, og rigtig flot samlede vi 20 frivillige fra den ene dag til den anden,
mere end 40 frivillige meldte sig klar, med meget kort varsel, til en tjans for skiklubben, imponerende flot.
Endnu en åbningsdag på Hedeland den. 25. januar. Hvor 3 – 400 besøgende lagde vejen forbi Skicentret,
igen uden at vi kunne få gang i sne kanonerne, selvom vi var lidt nervøse for om bakken kunne bære en dag
på ski, blev det en flot dag med glade mennesker og høj sol.
Hedelandsløbet er blevet et meget populært løb, som løbes og startes fra skiklubbens klubhus på
Hedeland. Næsten 300 løbere stiller op måned efter måned på de forskellige distancer. Rigtig godt
arrangeret.
Vi har i år modtaget 30.000 kr. til lift projektet, vi har gennem flere år, søgt fonde, sponsorer og andre
muligheder, og fået tilsagn om ca. 650.000 kr. i fonde, sponsorater og donationer i alt på nuværende
tidspunkt. til en ny lift på Skicenter Hedeland. Så vi er ikke så langt fra målet, men alligevel et stykke vej, så
der skal gøres en stor indsat for at søge fonde, sponsorater, så vi forhåbentlig får de sidste 250 – 300.000
kr., til den nye lift - vi giver ikke op, skal skibakken kører de næste 25 – 30 år. Kræver det at vi får skiftet
hovedliften en af de nærmeste år, og forhåbentlig allerede næste år i 2015.
At skiklubben har mange idræts og motions tiltag, gør klubben til en meget aktiv klub, Hvor klubbens
medlemmer dyrker meget forskellig idræt og motion, og når vi ser på de meget få skader vi har haft i denne
skisæson, kan det være nærliggende at tro, at medlemmernes gode kondition og fysiske træning, har en del
af æren for de få skader, da rigtig mange dukker op til klubbens tilbud, fra skigymnastik, crossfit, yoga,
rulleskøjter, rulleski mv. Dejligt at vi gennem det meste året kan samle klubbens medlemmer, til
arrangementer og motion, så skiklubben lever og er aktiv hele året.
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Her sidst i april havde vi endnu en arbejdsdag, hvor vi fik lukket ned for vinteren på Skicenter Hedeland,
opgaverne er de samme lige meget hvor mange dage vi har åben, så skal de bare løses. Tak til de 13
medlemmer der fik klaret opgaverne denne søndag.
Arrangement og fest udvalget fik afholdt deres altid meget populære arrangement i Roskilde Roklubs
lokaler på Havnen, her sidst i april, med grillet laks lækre salat, hygge og god stemning, og med et super
godt oplæg fra Merete Laurent, fra Merete og Agnetes vilde Arctic Circle Race på Grønland. 80 medlemmer
deltog denne aften, tak til alle der var med i opgaven, så disse arrangementer kan lade sig gøre.
Hvad laver vi i bestyrelsen, ud over alt det arbejde der ligger i en stor klub med 900 medlemmer. Så
arbejder vi i øjeblikket på en ny vision for Roskilde Skiklub, vi har haft første møde, visionen som blev
udarbejdet i 2010/11 var meget ambitiøst, og rigtig mange af de opgaver, vi i bestyrelsen stillede til os selv
og klubben er gennemført, men der er også en del ting som endnu ikke er opfyldt, og selvfølgelig vil vi
forsat se på den del af visionen, og ellers vil vi prøve at tegne udviklingen i skiklubben for de kommende år.
Visionen for de kommende år vil blive præsenteret på generalforsamlingen i dag.
Jeg vil benytte denne mulighed til at takke alle jer der er med til at gøre Roskilde Skiklub, til en meget aktiv
og attraktiv klub at være medlem af, uden jeres indsats, ville dette ikke være muligt, at vi har et så bredt
udbud af ture, arrangementer, festival, Hedeland, mv.
En speciel stor tak til bestyrelse for den store arbejdsindsats, og det gode samarbejde, som er med til, at
der forsat sker en udvikling og nytænkning i Roskilde Skiklub.
Kim Truesen
Godkendt med akklamation.
Formandens beretning i billeder
Link til præsentationen <Formandens Beretning 2014-2015 i billeder>.
I de følgende afsnit kommer der nogle beskrivelser af udvalgsarbejde, turbeskrivelser, opgaver og
arrangementer i klubben det sidste år.
Skiburgeren 2014 – det var ik’ så ring’
Skiburgeren er for længst pakket ned, og en ny er ved at blive pakket ud af Planlægningsgruppen.
Skiburgeren stadig har en stor profil på Roskilde Festivalen. Det er også derfor, at folk som Anders
Breinholdt skal have sin Skiburger på hver festival:
Ekstrabladet 5.juli:
”Her er de kendtes Roskilde-ritualer
De kendte på årets Roskilde Festival har deres ritualer som skal klares, inden de tager hjem igen:
….
Ski Burger
Natholdet-værten Anders Breinholdt har dog lidt andre prioriteter end kun at høre musik og drikke øl.
- Det er blevet lidt et ritual, at jeg skal ned til Ski Burger for at få en af deres gode burgere. Det er ikke det
første, jeg gør, men det skal klares, inden jeg tager hjem igen, fortæller han.”
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Hvis man så Skiburgeren fra en fremmed planet
så ville en alien helt sikkert stå uforløst tilbage med sin observation: ”Hvad har de gang i på den plet ved
Darup? Den ene dag er der en græsmark, men pludselig fiser en masse mennesker rundt, og efter 12 dage
så går de fra området og efterlader den samme bare græsmark?”. Ja, vi burde måske også selv standse op
og reflektere – og lade os imponere? For det er da noget særligt, at der - uden man kan se det - i 12 dage
har været 238 medarbejdere igang, er blevet produceret over 32.000 burgere og handlet for over 1,4
mio.kr. .....
Det er ikke mange foreninger, der kan præstere det samme med frivillig arbejdskraft.
Og det kan ikke siges for tit: TUSINDE TAK FOR EN FLOT INDSATS til de mange af skiklubbens medlemmer,
der har hjulpet på forskellig vis!
Det er et stort og flot arbejde I gør for at få Skiburgeren til at fungere. Og gør, at Skiklubben igen har glæde
af et overskud på 330.000 kr.
Så hvis en vestjyde skulle have beskrevet Skiburgeren 2014, så var det nok sagt ganske kort:
"Det var ik' så ring'. Det ka' ik' udelukkes, at der nok bliver en Skiburger igen i 2015".
Kurt
HEDELANDSLØBET 2014
Den 13. januar 1991 afholdt Roskilde Skiklub Hedeland og Fløng Kondi for første gang Hedelandsløb og
starten var dengang som i dag Skihytten i Hedeland.
Løbet har siden været gennemført 12 gange årligt og kun med meget få aflysninger. Løbet er kun blevet
aflyst når det har været for farligt at løbe i Hedeland på grund af is.
De første år var deltagerantallet ca. 60 løbere hver måned.
De sidste 4 – 5 år har deltagerantallet være stigende og i 2014 var deltagerantallet det højeste i løbets
historie.
Der har i gennemsnit deltaget 189 løbere hver måned og i alt har 2.262 løbere og power walkere deltaget i
Hedelandsløbet i 2014.
De mest besøgte måneder i 2014 var januar med 293 deltagere – det må være alle nytårsfortsætterne – og
december med 331 deltagere. I december er der lodtrækningspræmier samt gløgg og varm cacao.
I 2014 bevilgede Høje-Taastrup Kommune penge til istandsættelse af stolper samt nye og tydeligere
skiltning til alle 4 ruter. Erik Skou har gjort et stort arbejde med istandsættelse af skiltene og det skal han
have stor tak for.
Borgmester Michael Ziegler fra Høje-Taastrup kommune deltog i indvielse af skiltene ved at løbe 6,6 km
ruten.
Den 13. januar 2016 har løbet 25 års jubilæum.
Anni og Erik
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Beretning fra rulleafdelingen 2014
Indendørssæsonen har i mange år fulgt samme tradition med fællestræning i Roskildehallen fredage
aftener kl. 20-23 fra medio oktober til medio april. Ikke fordi fredag kl. 20-23 er et optimalt tidspunkt – men
fordi det er det tidspunkt, hvor vi kan få tid i Roskilde-hallen. Og her har vi to håndboldbaner at muntre os
på samt et perfekt jævnt gulv. Det er mange andre klubber temmelig misundelige over.
Uanset tidspunkt så er der garanti for, at du går rigtig glad hjem fra indendørstræningen. Og du har brugt
flere kalorier end selv et engagement i ”Vil med dans” eller X-factor gi’r dig.
Det mest interessante nu udendørs-rullet. Hver mandag og onsdag er der fællestræning. Derudover laves
ofte aftaler om rul på andre dage. Det giver grundlaget for, at der hver år deltager Skiklub-rullere i 24
timersløbet på den legendariske Le Mans-bane. Det sker via Rolling Vikings, som er en overbygning på
rulleklubberne. Derudover er der andre halv- og helmarathonløb som Matchmind ½-marathon i Odense,
Vallensbæk halv- og helmarathon, Copenhagen Inline Challenge (halv- og helmarathon) – og ikke mindst
årets højdepunkt: weekendturen til Berlin Marathon sidst i september.
Skiklubben havde 14 rullere og to heppere med til Berlin Inline Marathon den 27. september. Med over
6.000 rulleskøjteløbere, der gejler hinanden op i startbåsene, så bliver løbet sæsonens højdepunkt og
markerer samtidig afslutningen på udendørssæsonen. De 42 km blev kørt rigtig flot af alle, og for 6 blev det
endda til personlig marathon-rekord. Og vigtigst: ingen styrt eller uheld (og det var der ellers mange af i
2014).
Rulleskøjtetræningen er for alle. Og hvis du tænker, at ”de vist kører for hurtigt til mig”, så er det bare med
fatte rulleskøjter og en cykelhjelm og dukke op til en træning. For der er plads til alle. Og alle kan få udbytte
af de øvelser, som vi laver. Udendørs vil vi ofte dele os op i grupper, der passer sammen i tempo og
turlængde, hvis alle skal få noget ud af træningen.
Så går du med en lyst til at prøve at køre rulleskøjter – eller til at genopfriske gamle færdigheder – så mød
op til onsdags-turrullet. Du kan se tidspunkt og mødested på facebookgruppen ”Roskilde Rul”. Jo flere der
kommer, jo større er chancen for at kunne køre med nogen, der ruller lige som dig selv.
Kurt
Webmaster / Hjemmesiden
I juni 2014 fik vi endelig ny hjemmeside, hvor udtrykket er orange og den nye hjemmeside giver flere
muligheder:








Virker på samme måde uanset pc, tablet eller smartphone (navigationen ændrer sig, men tilgangen
er den samme).
Mange muligheder for medlemmerne efter login.
Der vil være menupunkter kun synlige for medlemmer efter login, samtidig med at der er adgang til
alle de andre sider.
Overblik over tilmeldte aktiviteter via 'Mine sider'.
Flere mailadresser pr. familiemedlemskab, hvilket giver nyhedsmails til alle.
Mulighed for at lægge egne billeder og links til videoer på hjemmesiden.
Medlemsforum 'Medlem til medlem' hvor der kan f.eks. kan købes og sælges udstyr, arrangeres
småture.
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Integration med klubbens og skibakkens Facebook sider.
Dele sider og billeder på sociale medier.
Kalenderaktviteter synlige flere steder, med mulighed for eksport til egen kalender.
Ændrede muligheder når der skal tilmeldes til skiture.
Mulighed for at kommentere udvalgte sider.

En af de muligheder vi havde forventet at få med var et betalingsmodul. Dette har vi fravalgt, da vi hellere
vil bruge penge på medlemmerne end på den forholdsvis dyre betaling en sådan løsning kræver.
Søren
Årets Skistøvle 2014 tildeles Anni Bech og Erik Skou
Årets Skistøvle tildeles til en, som har ydet en ekstra ordinær indsats for klubben såvel arbejdsmæssigt, ved
en stor frivillig indsats, som social indsats for klubben.
Skistøvlen blev indført i år 1981. Det er oprindelig Frans Goldbach`s mors skistøvle, som har fået lidt spray
og en træ sokkel under fodsålen. Skistøvlen uddeles til den årlige skiklubfest i november måned.
2013/14 har været endnu et år hvor rigtig mange skiklub medlemmer, har gjort sig fortjent til støvlen, samt
den store æren der følger med.
Denne gang går støvlen til 2 personer, som gennem en meget lang årrække har ydet en kæmpe indsat med
at arrangere Hedelands løbet sammen med Fløng Kondi, samt andre løb på Hedeland. Det er 21 år siden
løbene startede og hver den 1. søndag i måneden er det tid til Hedelandsløb. For et år siden var det
Jubilæums løb nr. 250. Løbene er blevet meget populære og ca. 250 deltager hver gang i de krævende løb i
det kuperede terræn.
Udover det store arbejde med løbene på Hedeland er der også tid til aktivt at deltage i arbejdet på
Hedeland, både i opstartsfasen og når der er åbent på skicentret. Erik er også fast mand på Roskilde
festivalen, i opbygningen af boden, og Anni og Erik har i mange år, ligeledes været med i produktionen af
Skiburgeren på Roskilde festivalen.
Et stort tillykke til Anni Bech og Erik Skou med årets Skistøvle 2014, og et stort tak for jeres enorme indsats i
Roskilde Skiklub.
Bestyrelsen i Roskilde Skiklub
Skigymnastik.
Vi har haft endnu en fin sæson med en del nye medlemmer – det ses bl.a. på nyindkøb af bolde Der har
været en enkelt aflysning i uge 8 – ellers er sæsonen kørt fra 24.9 – 25.3
Vi har haft en mandlig gæsteinstruktør (Christian Vest, fysioterapeut) og vi har haft to forrygende
afslutninger – i december havde vi besøg af Tor Andersen - og i marts var det Peter Friis, som gav os en
time for fuld udblæsning!
Hvad indholdet i træningen angår – så er det svært (læs: umuligt) at tilfredsstille alle 110 gymnaster. Vi
tager meget gerne imod feedback efter træningen.
Skigymnastikken dækker bredt indenfor styrke, balance, kondition og bevægeligheds-træning.
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Vi ses til september!
Pia og 2xAnne
Skovfitness
Sommeren 2014 var der for andet år i træk udbudt Skovfitness i Himmelev skov.
Det foregik udvalgte søndage kl. 10-11 i juni, juli og august
Der var en fast kerne, som brugte søndag formiddag på opvarmning, løb, træning i de udendørs
træningsredskaber og til slut lidt udstrækning og hyggesnak inden vi skiltes igen.
Niveau? For motionistløbere.
Tilbuddet bliver gentaget denne sommer.
Anne Hega
La Santa turen uge 49
Et nyt tiltag i Roskilde Skiklubs navn.
Turen blev arrangeret af Dorte Thorsen og undertegnede.
Vi var af sted med 29 deltagere – der var en lille venteliste. Desværre blev en af deltagerne syg lige inden
afrejsen – og vi nåede ikke at få en anden med.
10 af deltagerne var fra skiklubben – der var meget positive tilkendegivelser fra medlemmerne
efterfølgende.
Deltagerne prøvede mange forskellige aktiviteter – holdtræning (bl.a. styrke, yoga), cykling, aquatræning,
badminton, tennis m.m.
Såfremt turen bliver gentaget i 2015 bliver det formodentlig afviklet som et privat arrangement.
Anne Hega
Langrend og rulleski.
I de første 3 skisæsoner af Langrend og Rulleski udvalget eksistens er der blevet gennemført størstedelen af
de 9 aktiviteter som er målsat.
1. Bestyrelsesgodkendelse af Langrend og Rulleski udvalg.
2. Bestyrelseskontakt til udvalget.
3. Uddannelse af person til undervisning i rulleski på basisniveau.
4. Anskaffelse af rulleski, støvler og stave.
5. Arrangementstilbud til klubbens medlemmer.
6. Indgåelse af samarbejde med orienteringsklubber, løbeklubber og andre skiklubber.
7. Hedeland tilladelse til etablering af langrendsløjper i Hedeland.
8. Anskaffelse af udstyr til at lave langrendsløjper med.
9. Lysløjpe løsning.
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Ad pkt. 2: Bestyrelsens kontaktperson Hasse Olsens har forladt bestyrelsen og ny kontaktperson er ikke
udvalgt.
Ad pkt. 5: Den traditionelle langrendstur til Kvitåvatn Fjellstoge i uge 4 måtte i 2015 desværre aflyses på
grund af for få tilmeldinger. Der er ingen der har anvendt de øvrige tilbud som udvalget har anvist.
Ad pkt. 6: For at sikre tilstrækkelige med deltagere til langrendsturen til Kvitåvatn Fjellstoge blev der taget
kontakt til Roskilde Orienteringsklub, Farum Orienteringsklub, Fløng Kondi, Næstved Skiklub, Slagelse
Skiklub og Holbæk Skiklub. Der var ingen fra de 6 klubber som tilmeldte sig turen
Ad pkt. 8: Udvalget har arbejdet på at anskaffe teknisk udstyr til at lave langrendsløjper med, svarende til
det udstyr som København Skiklub og Harreskoven Skiklub anvender. Der er opnået fondstilskud på kr.
15.000. Bestyrelsen har udskudt indkøb indtil videre.
Ad pkt. 9: De er muligt at løbe langrend når det er mørkt ved brug af passende pandelamper med
tilstrækkelig lystid.
Bent Michael Nielsen og Poul Erik Hansen vil ophøre med at være medlem af Langrend- og Rulleski udvalget
efter den kommende generalforsamling.
Bent Michael Nielsen og Poul Erik Hansen
Val d'Isere uge 50 – 2014
Vi kan være heldige, nogle dage inden vi tog af sted, var der kun 6 % åben i hele ski området. Som
turarrangør er det med at have is i maven, og heldigvis, var der faldet sne og snekanonerne havde være på
overarbejde, så det blev 4 herlige dage på ski i et af Verdens bedste skiområder.
Endnu engang med super dejlig gourmet mad med fine vine til, selvfølgelig med i prisen, samt flinke og
meget hjælpsomme personaler på det lille men rigtig hyggelige Hotel Zero Cola. Men vigtigst var
deltagerne, som bidrog til en rigtig god og hyggelig stemning.
Så mon ikke at vi gentager uge 50 turen i december 2015.

Annette og Kim
Uge 3 i Abtenau med kejservejr
Turen var hyggelig med snak, mad og drinks. Vi ankom onsdag morgen. Der blev kørt på ski dagen lang. Det
var bare skønt. Dagen efter høj sol og ny sne. Kunne ikke være bedre.
Vi havde fælles spisning i Hornhytten. Der var dækket op til alle med grillede pølser og koteletter. Guitaren
blev hevet frem, og Mads spillede. Der blev sunget godt igennem. Der blev også sunget en særlig sang til
Lisbeth W. En dejlig oplevelse med en flok glade mennesker. Hver aften fik vi dejlig mad hos Andrea og
Werner.
Der var op til flere Heidi'er sidste aften, hvor der var underholdning med musik og dans hos Eva og Gerhard.
Vores ven, Søren Smørrebrød, fik en flot 5 års nål. Michael M fik gang i dansen ved at danse polka med en
flyvende hollænder. Her er de alle fire samlet fra de to hoteller.
Sidste dag var ret tåget, så der var ikke så meget skiløb, men der blev råhygget alligevel. Også stor ros til jer
nye, som meldte jer til turen, selvom I ikke kendte nogen. Godt gået! Se at få flere unge ind i klubben. Alt i
alt en super tur med positive og glade mennesker. På manges vegne.
Lisbeth og Michael
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Spindleruv 23. – 28. januar
Gennem Boyfordrejser.dk, som ejes af Globus Turist, som kører turene til Tjekkiet. Vi deltog med 10
medlemmer og 3 ikke-medlemmer. Spindleruv er Tjekkiets største skisportssted.
”Hold da op, hvor er dette en god tur”, og ”her vil jeg altså ned igen til næste år”..
Hvor har jeg ofte hørt denne bemærkning under og efter denne tur.
Spindleruv er en rigtig hyggelig by med et skiterræn ca .700-1400m’s højde. Terrænet er delt i et
formiddags- og et eftermiddags terræn. Sådan valgte vi at definere det efter muligheden for sol på
bakkerne. Imellem disse kørte skibussen en gang i timen og turen tog små 9 min.
Vi kunne vælge mellem både sorte- røde-og blå pister og de gav rigeligt med udfordringer til en 4-dages ski
oplevelse.
Kun lørdag formiddag oplevede vi en større samlig skiløbere, der ventede på komme op med 4-pers
stoleliften. Ellers var der meget rimelige korte køer ved lifterne.
Hjemmefra havde vi forudbetalt skiskole og skileje og ved ankomsten tidlig lørdag morgen kunne vi
overtage vore værelser og derefter gå direkte til morgenmaden. Siden blev liftkort udleveret og vi kunne
kaste os ud i skiløbet, om vi ikke lige skulle samme vej for at leje vort udstyr og herefter lige teste bakkerne
inden Mette – vores skilærer - stod klar til at tage over.
Umiddelbart virkede det, som alle bakker var dækket af snekanoner, og de kørte dagligt flere timer, så vi
manglede aldrig sne. Mandag kom der en ordentlig gang rigtig sne og dækkede området og alt mobilt i
byen måtte ty til snekæderne.
Hvad vi i begyndelsen ikke lige var bekendt med, var at her oppe i bjergene på langs ned igennem byen løb
et mindre men meget charmerende vandløb, som vi dagligt skulle over enten lige for enden af det ene
skiliftsystem eller nogle 100m længere nede midt i byen. Dette vandløb er Elben. Ja, faktisk begyndelsen på
Elbens ca. 1100km lange forløb helt op til Nordsøen.
Spindleruv er så byen helt oppe i den nordlige ende af en lang dal, på vej til Tjekkiets højeste bjerg
Riesengebirge ca 1600 m oppe.
Byen ligger i nationalparken ”Krknose” og har 2 skiområder. Svarty Petr og Medvedin der med ca 3 km
afstand er forbundet med en skibus i timedrift. Der er ca 28-30 km pister hovedsageligt blå og røde og een
af nedturene I Medvedin var en sort nedtur, som jeg ikke benyttede muligheden for at opleve. Tilgengæld
er der for foden af Medvedin et mægtig populært mødested, hvor vi kunne enten spise vor frokost eller
senere slutte af med AfterSkiing i Igloo baren.
Og både Medvedin og Svarty Petr byder på muligheden for at holde ind på toppen eller midtvejs og nyde en
kop øl eller varm Jægerthe
Vi hyggede os i Spindleruv efter dagens skiløb og flere af os mødtes senere for at gå ud og spise sammen.
Byen har mange gode restauranter. Både mexikanske, italienske og et par gode steakhouse. Dagen før
afrejsen gik vi alle ud og spiste sammen efter en god dag på ski.
Ligesom ved ankomsten havde Dennis fra BoyfordRejser fået sørget for vi alle havde vor værelser de ekstra
timer, der bare lige er prikket over I’et på en alle tiders skiferie… rigtig tak til Dennis!
Busturen både ud og hjem er nærmest intet at skrive om. Vi hygger og slapper af og sover. Det hele foregår
så roligt, at vi alle får os den tiltrængte søvn, vi efterhånden har vænnet os til hører med.
Lisbeth og Jannik
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Zell am See uge 6 – 2015
52 skiklubmedlemmer havde en skitur i flot sol det meste af tiden, vi fik stået på ski i Zell am See,
Hinterglemm/Sallbach og Kichbühler området.
Som Jan Larsen skrev i en SMS, noget af et skieventyr på 4 dage.
Socialt havde vi taget Leo med som danse instruktør til nogle fællesdanse, det blev fint modtaget, og der
blev danset en halv timer efter aftensmaden, med fint opbakning. Socialt syntes vi at det er fint med en bus
på 50, der er mulighed for at få talt med alle på turen, også selvom vi havde en dobbeltdækker bus med
ekstra plads, egentlig beregnet til 74 personer, så der var god plads til hygge og kortspil, og vi vil ikke gøre
uge 6 turen større, dvs. max 50 personer.
Anne og Kim
Familietur uge 8 sydpå, i Sauze D’oulx, på Hotel Triplex
Denne destination blev valgt, da vi for 2 år siden var i nabo området Sestriere, og vi havde her mulighed for
at udforske alle de dejlige pister i Sauze.
Og vi blev heller ikke skuffede denne gang, området er virkelig et besøg værd, pisterne er virkelige gode, og
det er rigtig hyggeligt, at det meste terræn ligger under trægrænsen, så er man heller ikke så afhængig af
vejret.
Området uden for pisterne er ligeledes super fint, hvis man er til skiløb mellem træerne.
Vi var begunstiget er fint vej det meste af tiden, og afterski på det gamle, men hyggelige hotel, var meget
dejlig på terrassen i solen sidste stråler. På disse eftermiddage blev der også spillet fodbold på pisten, og
det var vel og mærke i skistøvler, med meget stor underholdningsværdi for tilskuerne. En anden dag blev
der holdt kælke konkurrence lige foran hotellet.
Deltagerne fordelte sig med ca. halvdelen som unge/børn og resten voksne, der var en hel del nye
medlemmer. Mere end halvdelen af deltagerne valgte skiskole, og de var rigtig tilfredse med vores 3
instruktører. Martin og Karsten, som de meget erfarne, lavede som sædvanlig super engageret
undervisning for de voksne og unge, og nyuddannede Krista, tog sig af de yngste med stor succes.
Sidste dag fik vi endelig lov til at leje os ind på en portbane i Sestriere, det var til gengæld den Olympiske
slalompiste, hvor vi fik lov at starte i start huset på toppen af piste. Der blev ikke taget tider, men vi kunne
køre alt det vi ville i 2 timer, og vi fik vist alle stillet vores teknik på prøve i denne fine bane, og skiskole
eleverne fik afprøvet den indlærte teknik.
Alt i alt, en rigtig god tur, og en super god stemning i gruppen.
Hasse
Uge 8 turen til Sunne i Sverige.
Vi var 48 personer afsted til Sunne.
2 under 1 år 1.000 kr. per/person
10 mellem 3 og 7 år 1.700 kr. per/person
12 mellem 8 og 12 år 2.100 kr. per/person
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24 over 18 heraf 4 stk over 60 :-) 2.600 kr. per/person
4 dage på ski, transport, fuld pension, liftkort og skiskole.
Turen blev udsolgt på mindre end 2 måneder.
2 skilærere, som havde rigeligt at se til.
Ingen skader og rigtig god stemning.
Klar dig selv rejser, hvor vi gør det meste selv.
Ole
La Plagne uge 11.
Så bliver det ikke bedre.
Igen i år gik skiklubbens uge 11 skitur gik til La Plagne. Mange er af den opfattelse at La Plagne er det
bedste skiområde i Alperne. Sidste år boede vi på Rodrondendon i 1800m, hvilket også var meningen i år.
Der gik dog kuk i hotellets kalender, værelserne var booket ud til andre, trods det allerede sidste år var
aftalt med Roskilde skiklub. Så der måtte findes et alternativt – og det blev Hotel Les Balcons i Belle Plagne
– smørhullet i La Plagne. Lige midt i terrænet med pisterne som byens gader, ligger Belle Plagne med
muligheder for at kører i alle retninger og med udsyn over det kæmpe store område. Flyveturen gik som
planlagt – bussen holdt klar til os, og kl. godt 22 var vi ved hotellet, hvor en dejlig platte var serveret på
værelserne. Nogle mødtes rundt omkring med en kold øl fra minibaren og smilene og forventningerne til
morgendagen var meget store.
Næste morgen – mødtes vi først til dejlig morgenmad, og havde så lidt svært ved at finde hotellet udgang til
pisterne – hvem kunne vide man bare skulle tage elevatoren op og vupti så var man på pisten. Der var fuld
morgensol på alle bjergtoppe – ikke en sky på himlen!. Som sidste år skinnede solen fra en skyfri himmel
hele ugen og der var på intet tidspunkt brug for det varme skitøj – mine nye Hästres skiluffer var alt, alt for
varme og ingenting til. Jeg måtte ned i shoppen og købe et par lette skivanter. Som sidste år sad vi hver dag
i solen og fik formiddagskaffe, frokost, eftermiddags crepes, øl på de fine cafe terrasser, der ligger spredt i
terrænet. Selv en fantastisk picnic i sneen med lokale specialiteter var badet i sol.
La Plagne er et meget stort og varieret skiområde og det er nemt at komme rundt. Lifter og pister bringer
en op og ned ad bjergsiderne og til stadig større og mere bjergtagne udsigter. Pisterne er alle farver og selv
om man ikke er en garvet skiløber kan man næsten komme rundt over alt – ad fine brede blå og røde
pister. Der er ikke mange sorte pister, men for de garvede skiløbere er der alle muligheder for at køre
offpiste – hvis sneen tillader det.
Efter en afterski øl i terrænet, ventede der endnu en kold øl eller en Pastis i hotellets pejsestue – som vi
havde for os selv. Nogle nåede lige saunaen. Senere blev der serveret udsøgte retter med masser af smeltet
ost – uhmm. Så var der igen hyggesnak i pejsestuen. En dag blev der spillet og danset – og nej ikke langt ud
på natten – det er skiløbet der sættes højest på den tur. Hotellet var rigtig fint, der vil vi gerne tilbage til. Kl.
9 hver morgen stod alle klar til en dejlig dag på ski – og havde måske svært ved at vælge hvilken gruppe af
alle de søde mennesker vi mødte på den tur – man skulle følges med. Xx fantastisk søde, rare og
imødekommende deltagere var med.
Pernille og Niels
Arrangør: Palle og Grete
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Tak
En stor tak til alle jer der har bidraget med indlæg og billeder til formandens beretning.
Status på visionsarbejdet
Gennemgået af Cecilie.
Link til præsentationen Visions arbejde – status 2015.
Skiklubbens Vision, strategi og helhedsplaner kan findes på hjemmesiden efter login.
Se under ’Bestyrelse, udvalg, referater og kalender’.
Godkendt med akklamation.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Link til Regnskab 2014 og budget 2015.
Regnskabet blev gennemgået af kassereren Annette Sejersen.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.

4. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

5. Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
for det kommende regnskabsår.
Link til Regnskab 2014 og budget 2015.
Annette gennemgik budgettet for 2015, herunder uændret kontingentet på kr. 500,- pr. voksen og kr.
1.000,- pr. familie, juniorer (under 25 år) kr. 275,- og indmeldelsesgebyr på kr. 100,-.
Budgettet for 2015 med uændret kontingent blev vedtaget med akklamation.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen






Kasserer: Annette Sejrsen (modtager genvalg)
Næstformand: Mads Bondo Dydensborg (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Søren Handler (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Bente Andersen (modtager genvalg)
Vælges kun for 1 år, for at få fordelt valg til bestyrelsen ligeligt.
Bestyrelsesmedlem: Susanne Norup Kjærbo (ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslår Kenneth Bødker for 2 år.

Annette, Mads, Søren, Bente og Kenneth blev alle valgt med akklamation.
Lidt om Kenneth Bødker:
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41 år, Far til to piger som hedder Cecilie (10 år) og Mathilde (5 år).
Født og opvokset i Roskilde. På fredag tager jeg til Hintertux for at tage BS 1.
Til daglig arbejder jeg som salgschef i Dansk Golf Union. Sidder med ansvaret for vores medier som er
magasinet Dansk Golf og hjemmesiden www.golf.dk.
Jeg vil gerne bidrage til bestyrelsens arbejde på følgende måde:




Forsøge og tage initiativer til at få flere unge med i klubben. I den forbindelse også arbejde med at
få flere børnefamilier med i klubben. Både via markedsføring og igennem events.
Jeg vil også gerne bidrage med min viden om sponsorering og forsøge at skaffe penge til ny træklift
i Hedeland.
Derudover tage med på skiture og have fokus på at lære børn og voksne at stå på ski.

7. Valg af revisor
Marianne Fenger blev genvalgt med akklamation for 1 år.

8. Eventuelt










Spørgsmål fra salen - Lift, hvor mange har vi rejst i år og kan vi skyde flere i fra klubbens side.
Svar: En generalforsamlingsbeslutning ikke at dræne kassen, så der er penge til aktiviteter.
Skiburger: 130 tilmeld. Hold 18 a mangler stadig. Kontaktpersoner mangler.
Kontakter Jesper Struckmann.
Medlemmers leje af ski fra Hedeland til brug for ture med klubben er kun muligt uden for
sæsonen, dvs. til Hemsedal turen i uge 16.
Gokart 26/5 arrangeres af Cecilie.
Spørgeskema udsendes lige om lidt.
Tag godt i mod det og svar, så vi kan få et godt grundlag for at udvikle vores skiklub.
Mine gallerier – efter login, brug det og udstil billeder og videoer til glæde for andre medlemmer
og besøgende på hjemmesiden.
Skovfitness søndag formiddag arrangeres igen denne sommer af Anne Hega.
La Santa arrangeres igen, men i privat regi, tag fat i Anne Hega, hvis du er interesseret.
Sommer Volley ball arrangeres af Anne og Pia – nærmere følger.

Formanden takkede Susanne Norup Kjærbo for mange års god indsats og et godt samarbejde i bestyrelsen.
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen, som afsluttet.
Bilag:




Formandens beretning 2014-2015 i billeder
Visions arbejde – status 2015
Regnskab 2014 og budget 2015
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