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Ca. 65 fremmødte medlemmer.
Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Jesper Vedsø blev foreslået og valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet på mail og hjemmesiden den xx-042017.
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2. Beretning fra formanden
Se formandens skriftlige beretning sidst i referatet.
Link til Formandens beretning 2016-2017 i billeder.
Ingen kommentar til formandens beretning.
Det er en tradition i Roskilde Skiklub, at udvalg, tur arrangører, og andre ansvarlige for klubbens aktiviteter
kan uddybe formandens beretning.
Følger sidst i referatet.
Godkendt med akklamation.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Link til Regnskab 2016.
Regnskabet blev gennemgået af kassereren Annette Sejrsen.
Kommentarer til regnskabet:
•
•

Bent Michael Nielsen: Tak for et stort arbejde til Annette.
Kim Truesen: Udgiften til skiliften passer med sponsorpenge.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

4. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag til behandling.

5. Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
for det kommende regnskabsår.
Link til Budget 2017.
Annette gennemgik budgettet for 2017, 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 2017 med uændret kontingent blev vedtaget med akklamation.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
•
•
•
•

Kasserer: Annette Sejrsen (modtager genvalg for 2 år) – Genvalgt.
Næstformand: Mads Bondo Dydensborg (modtager genvalg for 2 år) – Genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Søren Handler (modtager genvalg for 2 år) – Genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Kenneth Bødker (ønsker ikke genvalg).
Bestyrelsen foreslår Henrik Jensen for 2 år. Valgt for 2 år.

Alle valgt med akklamation.
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Lidt om Henrik Jensen:
Henrik har været medlem af skiklubben siden 2002.
Henrik er en ivrig skiløber og har f.eks. i år deltaget i flere ture blandt andet off-piste safarien i uge 9.
Henrik deltager også i yoga og skigymnastik.
Henrik har deltaget på festivalen siden 2009 og har de sidste par år været en af drivkræfterne bag
Skiburgeren på opbygning og nedtagning, herunder de nye containere (kassefront og stegecontainer).

7. Valg af revisor
Bente Kjær Andersen (er villig til genvalg)
Bente blev valgt med akklamation for 1 år.

8. Eventuelt
Sneproduktion
• Ole Svarer Nielsen:
Unge kræfter (f.eks. studerende) betales (f.eks. 150,- til 200,-for oplæring til sneproduktion og skal
så arbejde når der skal laves sne.
• Mads Bondo Dydensborg (næstformand):
Vi går mod mere automatik (har lige købt en ny som har meget af dette).
• Vagn Hansen:
Er de gamle sat til salg?
o Nej.
• Vagn Hansen:
Godt med den nye snekanon, ellers havde ikke været muligt (på den korte tid) at fremstille sne til at
holde åbent i februar 2017.
Tilskud til langrend- og off-piste ture?
• Ole Svarer Nielsen:
Hvad er tilskuddet?
o Samme tilskud og efter samme regler som alle andre ture.
Kan ses efter login på hjemmesiden.
Langrend sektionen
• Bent Michael Nielsen:
Giv rum til at opbygge.
Skistalden på Hedeland
• Bent Michael Nielsen:
Det anbefales at udvide skistalden.
• Mads Bondo Dydensborg (næstformand):
Ikke afklaret endnu i bestyrelsen.
Helhedsplanen for Hedeland er næsten i mål.
Prioriteten vil nok være sne frem for skistald.
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Udvikling af hele Hedeland
• Kurt Hjortsø:
Hvad sker der med udviklingen af Hedeland og det projektforslag der er vedtaget. Hvad kan vi byde
ind på?
• Kim Truesen (formand):
Vi prøver at få det bedste ud af det, men udviklingen er rivende og vi skal passe på ikke at blive
løbet over ende.
Vores hovedmål er ikke at blive belastet økonomisk og at vi får kompensation for slid på vores
faciliteter.
Et eksempel, som forhandles lige nu, er en svævebane, som skal bruges vores gamle lift tårne samt
vores faciliteter.
• Frank Ougård:
Hvad med etablering af toiletter ved pumpehuset?
• Kim Truesen (formand):
Kontrakten med Hedeland skal genforhandles i 2017/2018, så får vi se hvad det bringer.
Her mangler blandt aftaler om brug af vores faciliteter.
• Lise Lunde:
De 3 projektforslag kan se på Roskilde Rådhus.
o 2 slides på det valgte forslag blev vist.
• Bent Michael Nielsen:
Kontrakten tages op på næste års generalforsamling.
• Jannik Johansen:
Bliver kontrakten forlænget med 30 år.
o Det forventer vi absolut ikke.
Rundvisning den 9 juni 2017
• Vagn Hansen:
Stadig ca. 20 ledige pladser.
Se mere og tilmeld via hjemmesiden.
Udlejning af ski til uge 3 turen
• Vagn Hansen:
Ser gerne der også udlejes ski til uge 3 turen, lig uge 14.
• Kim Truesen (formand):
Nej, da det jo lige netop er i den periode vi forventer at få sne og skal leje ski ud på Hedeland.
Åbning for salg på Hedeland, når vejret er godt
• Lisbeth Hjort Johansen:
Det kunne være godt at tjene lidt ekstra når vejret er godt også selvom der ikke er sne eller
mulighed for at stå på bakken.
• Kim Truesen (formand):
Kom med et oplæg til bestyrelsen, så bliver der kigget på det.
Skal gerne indeholde noget om ansvar, bemanding m.m. da det gerne skal være en selvbærende
aktivitet i klubben, som bestyrelsen ikke skal stå for.
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Skiklubfest den 4 november 2017
• Jan Kofoed:
Sæt et kryds i kalenderen ved denne dato!
Kontakt til skiinstruktører/turarrangører
• Bente Kjær Andersen:
Krista Olsen overtager jobbet efter mig, som kontakt mellem skiinstruktører og turarrangører.
Formanden takkede Kenneth Bødker for samarbejdet i bestyrelsen.
Formanden takkede dirigenten for god ro og orden og den store opgave.
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen, som afsluttet.
Bilag:
•
•
•

Formandens beretning 2016-2017 i billeder.
Regnskab 2016.
Budget 2017.

Beskrivelse af klubbens aktiviteter i året der er gået.
Denne tekst supplerer Formandens beretning 2016-2017 i billeder.
Generalforsamlingen er lige afviklet her først i maj måned på Skicenter Hedeland. Selvom der er en del
arbejde med at gøre hallen og maden klar er det rigtig hyggeligt at vi afholder generalforsamlingen i egne
lokaler.
Over sommer er der forsat gang i skiklubben ud over Roskilde Festivalen og opgaverne i Skiburgeren, der
var volleyball. golf og skovfitness,
I Skiburgeren knoglede 225 frivillige med at producere Skiburgere 8 dage i træk, en enorm indsat, grundlagt
på et nøje og detaljeret planlægningsarbejde, fortaget af den store og velkoordineret styregruppe. En ny
container med stegeenhed, kontor, garderobe og bagområde bar så dagens lys.
Med de senere års tiltag, gøres det lettere, at stille Skiburgeren op og tage ned, på den måde er
styregruppen med til at fremtidssikre, at vi som klub forsat kan deltage i dette kæmpe event som Roskilde
Festivalen er.
Jeg syntes at vi har ramt et super godt produkt i smag, duft og sammensætning, det er helt i top, og de nye
varmeskabe sikre, at der altid er varme burgere.
En kæmpe tak til styregruppen, op- og nedtagningsholdet, og til de mange frivillige som er med til at gøre
festivalen til en rigtig god oplevelse., vi har solgt 26.000 burgere et fint resultat, der har været nye
investeringer, økologisatsen er gået op til 75%, så vi har haft en del ekstra udgifter, vi kom ud med et fint
resultat.
Så blev det ganske vist, vi har endelig fået ny lift sat op på Hedeland. Et kæmpe arbejde er gået forud, med
nedtagning af den gamle lift, og klargøring til den nye lift. Et meget effektivt arbejdshold anført af Mads
Bondo og Allan Carstens, har gennem 4 – 5 weekender klargjort til opsætning af den nye lift. 5 arbejdsdage
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og liften var oppe den 2 september. Gennem 4 år har vi søgt fonde og midler til at gøre dette muligt. Et
fantastisk stort stykke arbejde som nu bærer frugt. Efter 3 måneders hårdt arbejde. En uge hvor det
Tjekkiske firma satte den nye lift op, Her efter 2 ½ måned med at gøre liften og ikke mindst området klar til
brug. Et kæmpe arbejde, som blev styret af Mads Bondo, og 5 – 6 meget ihærdige klubmedlemmer. Som
har arbejdet ihærdigt og vedholdende for at gøre liften og alt omkring den nye lidt klar til den nye sæson.
Tak for jeres udholdenhed og kæmpe indsats.
Arbejdsdage på Hedeland – Der har været de sædvanlige 2 – 3 arbejdsdage på Skicenter Hedeland, de
sædvanlige opgaver med at gøre Skicenter Hedeland klar til sæsonen, eller nedtagning og klargøring efter
sæsonen, opgaver som snehegn, tov på børnebakken, oprydning i de 2 haller, klargøring og oprydning i ski
hallen, køkken og kantine rengøres klar. Rigtig mange har været med i år. Ikke mindst grundet de ekstra
opgaver med den nye lift. En meget stor tak for den enorme indsats.
Årets skiklubfest var også 40 års jubilæumsfest, det blev en kanon fest i Guldaldersalen på Prinsen eller
Sleep In som det vist nok hedder. Et rigtig godt set up, med god mad, underholdning, og nogle gode indslag
og godt styret af de 2 toastmasters Frans G. og Cecilie, hvor Frans havde en del anekdoter fra klubbens
historie, som har været sjove, og en vild tid hvor de gamle i klubben brugte både dag og nat på skiferien.
Musikken var rigtig god med Bobo Moreno, som gav et sæt under maden, og vups alle var oppe at danse,
en rigtig god fest og rigtig godt arrangeret, det hele sluttede med pølser og brød. En stor tak til
festudvalget, som gav os alle en super god fest.
Skistøvlen bliver Traditionen tro uddelt ved årets skiklubfest, det er en fornem æresbevisning uddelt ved
denne lejlighed. Skistøvlen uddeles for fyrretyvende gang, denne gang var der vanen tro rigtig mange som
har gjort sig fortjent til denne udmærkelse, der har dog været 2 skiklubmedlemmer, som havde skilt sig ud,
hvorfor vi valgte at give skistøvlen til 2 personer. Henrik Jensen og Mads Bond Dydensborg. Et stort tillykke.
I forbindelse med klubbens 40års Jubilæum, har vi udgivet et Jubilæumsskrift, som opfølgning på klubbens
25 års jubilæumsskrift. Udover at det er med til at beskrive klubbens historie, beskriver det skiklubben som
en ambitiøs klub, som har visioner og ambitioner for fremtiden, og kan bruges i forbindelse med fremtidige
ansøgninger til udvikling af Roskilde Skiklub. Der er trykt et eksemplar til alle skiklubmedlemmer, uddeles
ved de forskellige arrangementer og træningstiltag i klubben.
Jubilæumsskriftet ligger elektronisk på hjemmesiden. Brug dette <link>.
Når vi ser tilbage på sæsonen på Hedeland, havde vi kun 3 dage åben, og alligevel må vi betragte det som
en rigtig god sæson, ikke at vi ikke kunne ønske os nogle flere åbningsdage. Men besøgstallet og
økonomien på skicenter Hedeland hænger alligevel godt sammen i år, da vi havde 3 åbningsdage i
weekenden, som var over al forventning.
Vi har en opgave op til opstart af næste sæson, hvor vi skal arbejde med logistikken på skicenteret især i ski
hallen, ud og indlevering må vi se om vi kan gøre bedre. Vi fik ikke fejret indvielsen af den nye lift, og heller
ikke 30 årsjubilæum for skicentret, vi plejer ellers at være gode til at fejre mærkedage, men åbningen af
skicentret skete over natten, så der var ikke megen tid til planlægning af et evnt. arrangement i den
forbindelse.
Vi var til møde vedr. en udviklingsplan for Hedeland. Og der var mange forslag og ideer, det er planen, at
der skal ske aktiviteter omkring søerne og området omkring skicentret, det går stærkt og vi skal være bedre
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klædt på, til hvad der skal ske på området, og her skal vi gøre vores indflydelse gældende, det er i hvert fald
hvad vi arbejder på. Allerede nu er planerne og aftalen med I/S Hedeland så langt fremme, at der højst
sandsynligt kommer en svævebane fra toppen af skibakken, som skal gå hen over søen, og det selvsamme
event og team building firma vil lave aktiviteter i området. Det er planen, og der er mange andre forslag. Vi
skal selvfølgelig med på banen og under alle omstændigheder, skal vi ikke have nogen udgifter til andres
aktiviteter, reparationer, oprydning, udbedringer efter andre aktører på området, eller til evnt. brug af
vores faciliteter.
Søren Handlers indlæg til formandens beretning
Dette års Skiburger har været præget af mange forandringer, da vi har været flere om planlægningen, fået
endnu en container (stegeenhed) og et nyt vagtsystem. Dette har betydet at vi på flere områder havde
lettere ved opbygningen, en velfungerende bod og bedre fordeling af vagter.
Vi omsatte ikke for så meget som sidste års rekord, men (takket være noget at det store forarbejde)
begrænset vores spild og styret vores indkøb, så den sidst indkøbte bøf blev stegt kl. 3.15 søndag morgen.
Så stort set ingen madspild i år.
Vi prøvede også med en byg-selv-burger, hvilket ikke var den succes, som vi havde håbet på. Så den er ikke
på menuen i 2017.Slutresultatet er også flot i år, så alle jer der bidrog har noget at være stolte over.
Nedtagningen gik også hurtigt i år, takket være vores container-park. Den 8/9 havde vi evaluering af 2016
og alle inputtene indgår i arbejdet med Skiburgeren 2017.
En stor tak til jer alle, for at I gjorde det muligt.
Erik og Annis indlæg til formandens beretning om Hedelandsløbet
Den første søndag i hver måned arrangerer Fløng Kondi og Roskilde Skiklub Hedelandsløbet:
Løbet kunne den 3. januar 2016 fejre sit 25 års jubilæum.Der var taler af borgmestrene fra Høje-Taastrup
og Roskilde kommune, formand for I/S Hedeland samt formanden for Roskilde Skiklub. Efter løbet blev der
serveret fødselsdagskringle samt kaffe og te.Der var trængsel i Skihytten idet hele 375 løbere var mødt op.I
alt har 25.352 løbere deltaget i Hedelandsløbet igennem de 25 år. Hvis vi anslår, at hver løber blot har løbet
seks km hver, så svarer det faktisk til at løbe jorden rundt næsten fire gange. Det er da imponerende. I 2016
har i alt 2.209 løbere eller 184 i gennemsnit deltaget i Hedelandsløbet. Løbet gør både Fløng Kondi og
Roskilde Skiklub kendt i området.
Rulleskøjteafdelingen ved Kurt Hjortsø
•

•
•
•

Indendørstræningen i Roskilde-hallen har pænt fremmøde Sejt at man vælger at køre på
rulleskøjter en fredag aften kl. 20, selv om sofa og hygge trækker hårdt den anden vej. Men man
går glad hjem og er blevet lidt bedre til udendørs-sæsonen.
Indendørstræningen sammen med skiklubbens crossfit og skigymnastik er rigtig god kombination.
Udendørs-træningen starter lidt forskelligt: nogen ruller hele vinteren bare der er tørre veje, andre
starter først når temperaturen er nået over de 14-15 graders varme.
Der er mange gode rulleveje i Roskildes omegn, og ikke mindst god asfalt og trygt ved vejen ved
Roskilde Lufthavn og så ture derfra.
o Roskilde-rullere deltog i 2016 i flere løb end nogensinde: Spreewald (tre løb på en weekend
i april), halvmarathon i Odense i maj (DM-bronze til Kurt), EM i Dijon, Frankrig, Le Mans-
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•

24_timersløbet med Rolling Vikings, Vallensbæk Halv- og Helmarathon, Slagelse
helmarathon og så klassikeren: Berlin Inline Marathon (ny klub-rekord, Kurt: 1:11:55 = 35
km/t som gns.fart).
Udendørstræningen 2017 er startet - og igen har der allerede været Roskilde-rullere til Spreewald i
Tyskland den 21.-23. april og kørt enkeltstart, marathon og halvmarathon

Hjemmesiden og Facebook ved Søren Handler
Hjemmesiden har det gennemgående godt - dog så gik der ged i systemerne da tilmeldingerne til sæsonens
ture blev åbnet i efteråret.
Uheldige omstændigheder gav en masse rod og frustrationer hos medlemmer, turarrangører og
webmaster.
Vi kom ud på den anden side, og beder til at det ikke sker igen.
Nyhedsbrevet har det også godt og flere og flere er dygtige til at afleverer billeder og beretninger. Tak for
det.
Vi har nu tre Facebook sider nemlig en for klubben, en for Hedeland og en for Skiburgeren (ny i 2017), så nu
kan alle følge med i hvad der sker på Facebook via vores egen hjemmeside (udvalgte forsider i højre side).
Disse sider fungerer og er et fint supplement i kommunikationen med brugerne af skibakken. Hvilket ses
tydeligt på de statistikker vi har f.eks. på Hedeland var den samlede rækkevidde i uge 3-2016 på 80.000 tilsvarende var den 190.000 i uge 2-2017.
Ski gymnastik ved Pia
I år har der været 4 forskellige instruktører på ski gymnastikken. Pia, Beate, Niklas og Anne. Der har været
mellem 40-80 deltager per gang. Måske det har påvirket deltagerantallet, at der ikke har været mulighed
for den sociale hygge efterfølgende. Til jul fik vi dog mulighed for at låne fodboldklubbens lokaler til en
øl/sodavand efter træningen, som en mindre gruppe har benyttet sig af. Juleafslutningen stod gymnastik
instruktørerne selv for med forskellige små konkurrencer og til forårs afslutningen kom Birgitte Nymann og
gav inspiration til sommerens træning. Alle instruktører fortsætter til næste år.
Yoga og crossfit er andre aktiviteter som kører hen over efterår
Vinter og ind i foråret, det er rigtig god motion for klubbens medlemmer, og er med til at klubbens
medlemmer er i form til diverse skiture. Tak til jer der tager sig af vinter aktiviteterne og sørger for at vi
bliver holdtgodt i gang.
Klubture 2016/2017
• La Santa - uge 46-2016
• Uge 50: Val d'Isere, Frankrig - kort tur
• Uge 3: Abtenau, Østrig - kort tur
• Uge 4/5: Spindleruv Mlyn, Tjekkiet - kort tur
• Uge 6: Zell am See, Østrig - kort tur
• Uge 8: Langrends safari, Dolomitterne, Italien - kort tur
• Uge 8: Wagrain, Østrig - en uge
• Uge 8: Winterberg, Tyskland - næsten en uge
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•
•
•
•

Uge 9: STAR SAFARI TARENTAISE - en uge
Uge 11: La Plagne, Frankrig - en uge
Uge 16: Myrkdalen, Norge - kort tur
Uge 30: Vandretur i Italien - en uge

Der har aldrig været så mange ture i klubbens historie, og alle ture er blevet gennemført, og gået rigtig
godt, og med for de fleste ture fuld belægning. Der har været meget få skader i denne sæson, nok grundet
den gode træning som klubbens medlemmer er i.
Sneen kom til Roskilde
og vi havde først 2 forrygende åbningsdage på Skicentret Hedeland, med en massiv dækning i medierne,
som Kenneth havde skrevet til, dejligt at det virker med PR, der rundsendes til pressen, og med et godt
resultat, hvor skicentrets åbning blev exponeret i både presse og tv. Takket være sneholdet kunne vi åbne
de 2 dage, bakken blev dækket med sne på et og et halvt døgn, jeg troede ikke selv det lykkedes. Claes
sendte på facebook mens de lagde sne på skibakken, og omkring 2000 fulgte med i arbejdet på Hedeland.
Lørdag morgen kunne vi åbne. Endnu engang med meget kort varsel, 25 frivillige stillede op lørdag og
søndag endnu engang fantastisk at det kan lade sig gøre.
Det var også dagen hvor den nye lift skulle stå sin prøve. Lørdag forløb udmærket, men kablet var for løst,
og faldt af hjul, og sensor blev aktiveret nogle gange. Men ellers en rigtig god dag, og helt sikker alle kom
meget let med liften, og betjeningen af liften forløb rigtig godt. Lørdag aften blev der strammet op på
kabel, det hjalp meget, for søndag var der kun få stop med liften. Vi har lige en ny udfordring, for nu kan
alle, også de små børn tage den nye lift, og stå af på halvvejen, hvad gør at der ikke er så mange på
børnebakken. En udfordring som vi skal arbejde på.
I uge 6 blev det frost og muligt at lave sne, men igen driller temperaturen, som går op og ned, der blev
kæmpet for at lave sne, når temperaturen var til det. At finde frivillige til at hjælpe på Skicenter Hedeland,
var heller ikke lige til, da der var mange af de faste frivillige, som er med omkring skicentret, var i Østrig på
skitur med klubben i uge 6. Det lykkedes at åbne om lørdagen, men med for få frivillige, er det meget hårdt
arbejde for de frivillige, og meget svært at tilbyde en optimal service for de mange besøgende, og et
uheldigt nedbrud på liften, da nødstoppet hang fast i liften, gav yderligere udfordringer. Men utroligt godt
gået, og sejt af de frivillige som gjorde dagen til en god oplevelse for de besøgende. Tak for en meget stor
indsats.
Endnu engang tak for den altid store indsat, som Roskilde Skiklubs medlemmer yder i løbet af året, en
indsats som gør Roskilde Skiklub til en aktiv, spændende og sjov klub at være en del af.
Tak for billeder og indlæg til formandens beretning, og sidst men ikke mindst tak til bestyrelsen for det store
arbejde der lægges i og for Roskilde Skiklub.
Tak for ordet
Formand for Roskilde Skiklub
Kim Truesen
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