
                     Referat fra generalforsamling 

                  Kildebakkens skiklub d 28/9 2021 

 

1.     Valg af dirigent og referent  

    Ib Brønndum blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt i forhold til klubbens vedtægter. 

Dirigenten gav ordet til formanden Svend Kaasgaard. Elisabeth Kjems Andersen 

laver referat.      

 

2.    Formandens beretning 

      Formanden takkede for det fine fremmøde. 8 medlemmer og 5       

bestyrelsesmedlemmer.                             

     Det har været et usædvanligt år. Vores hovedtur blev aflyst pga Corona.  

     Der har været et socialt arrangement i 2020, en julegåtur rundt om Bagsværd sø  

med gløgg på Sophienholm. God tilslutning  

     Skigymnastik er stoppet pr 1/1 21. Udstyr fra gymnastik er blevet foræret til     

klubbens medlemmer. 

     Klubbens fremtid, vi kører v idere med få nye medlemmer. 

     Turudvalget kigger fremad. Decembertur til Obertauern med 10        

skiklubmedlemmer tilmeldt.  

    Hovedtur i uge 5 2022, La Thuile, ca 20 tilmeldt. 

   Husk julefrokost/beforeski  lørdag d 15/1 22 

   31/3 2022 har klubben 40 års jubilæum. I den forbindelse bliver der afholdt     

afterski/jubilæumsfest lørdag 21 /5 

   Webmaster har opdateret hjemmesiden 

 



3.  Regnskab 2020/2021 

   Søren gennemgik regnskabet samt budgettet 2021/2022 

  Vi er 44 medlemmer 

   Regnskabet bliver godkendt med akklamation 

 

4. Kontingent 

    Uændret kontingent 

    Godkendt med akklamation 

 

5. Indkomne forslag 

     Ingen 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

     Ifølge vedtægter er næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlem på valg. 

     Svend Kaasgaard fortsætter som formand. 

     Jolanta Maurin blev valgt som næstformand. 

     Søren Olsen fortsætter som kasserer. 

     Elisabeth Kjems Andersen blev valgt som sekretær. 

     Torben Sløk blev valgt som bestyrelsesmedlem. 

     Posten som suppleant er ledig.  

     Godkendt med akklamation. 

 

7. Valg af revisor 

     Wendy blev genvalgt in absentia med akklamation 



 

8. Valg af udvalg  

     Turudvalget består af Torben Sløk, Torben Schack, Henrik ”Fiber” Jørgensen og 

     Per Højgaard Jørgensen 

 

     Socialudvalget består af Kirsten Otbo som fortsætter 

     Webmaster Roar Jensen fortsætter. 

 

9. Evt. 

     I forbindelse med vores jubilæumsfest ønsker vi kontakt med gamle 

     medlemmer. 

      En vigtig detalje: husk at meddele til Søren Olsen hvis I skifter adresse eller 

      telefonnummer. vonolsen@sol.dk  

mailto:vonolsen@sol.dk

