
Generalforsamling 2014 

Referat GF TF 6/11/2014. 

Fremmødte: 21 personer alt incl 

1)      Valg af referent. 

Bestyrelsens forslag til dirigent: Andreas Frandsen. 

Bestyrelsens forslag til referent: Christoffer Stjernholm. 

Begge er valgt. 

 

2)      Formandens beretning og dennes godkendelse. 

Se særskilt dokument. 

 

Spørgsmål fra salen: 

Hvilke instruktører er blevet sorteret fra ifm skærpelse af krav til instruktører? 

Thomas: Vi har erfaret fra kursister at der har svingende kvalitet, vi har derfor indført at 
nye instruktører skal deltage i vores instruktørworkshop, for at kunne undervise på vores 
ture. 

 

Hvorfor samarbejde med lige præcis Slagelse Skiklub? 

Thomas: Thomas var på kursus med nogle derfra sidste år, og fik på den måde skabt 
kontakt. De har tilmed et attraktivt turudbud, vi vurderer at er interessant for vores 
medlemmer. 

 

Er vi som medlemmer af TF, medlemmer af Danmarks Skiforbund? Og hvis ja, hvordan får 
vi medlemskort og de dermed associerede medlemsfordele? 



Jakob: Ja. Medlemskort udskrives af det enkelte medlem på forbundets hjemmeside, med 
login detaljer man modtager fra TF efter hvert års kontingent registrering. Det er vigtig at 
man er registret med en korrekt mail adresse, for at modtage denne mail. 

 

Formandens beretning er godkendt. 

 

3)      Det reviderede regnskab og dets godkendelse. 

Se særskilt dokument. 

 

Gennemgang af regnskab. 

 

Spørgsmål fra salen: 

Overskud fra sidste år på 94.913,59 er overført fra budget sidste år? 

Jakob: Det er korrekt. 

 

Regnskabet er godkendt. 

 

Gennemgang af budget (til orientering af GF, budget skal ikke godkendes af GF). 

Spørgsmål fra salen: Ingen. 

 

4)      Beretning fra diverse udvalg. 

4a) Børne- og ungeudvalg. 



Casper redegør for beslutningen på GF 2013, hvor B&U udvalget blev stiftet. 

B&U udvalget v/ Alexander Lehmann, Thomas Soubak og Jacob Fjalland: 

Udvalget har indkøbt det bevilligede udstyr. 

Arrangeret et børneprogram på Hemsedal turen 2013 med bl.a. barbecue, børne afterski, 
og netværket med børn(s forældre). 

Afholdt uge 12 tur til Tyin Krysset i Norge. 

Afholdt freestyle træning i Ollerup med trampolin. 

 

B&U har lavet et program for sæsonen 14/15: 

-          Hemsedal turen med undervisning, leg, afterski, grillaften og netværk. 

-          Tre barmarkstræningsdage/aktivitetesdage i københavn/omegn. 

-          To dagsture til Vallåsen i Sverige. 

-          Mulig uge 7 tur. (Der kræves en medarrangør til at lave turen sammen med B&U 
udvalget). 

-          Sæsonafslutningsdag i København/omegn. 

 

Udvalget ønsker gerne at flere forældre træder ind i udvalget, for at styrke udvalgets 
arbejde. 

 

Spørgsmål fra salen: 

Ville det være en ide at rekruttere børn via ungdomsskoler? 

 

4b) Uge 11 turen. 



Afholdt i 2013 til Sölden. Arrangeret af Martin Antvorskov. 

Rigtig god tur, der tåler gentagelse. Konceptet holder rigtig godt. 

Derfor er 2014 turen planlagt til sammen destination. 

Der arbejdes på tilbud om bjergguide på 2014 turen, da der er mange der gerne vil gå 
topture, men ikke alle er erfarne nok, og TF kan ikke tage ansvaret for at guide uerfarne i 
offpiste. 

 

4b) Telemarkfestival. 

- Indkøbt 6x12 m semiprof telt, til at skabe samling på festivalpladsen. 

- Hemsedal stiller med en airbag til freestyle træning (til at lande på). 

- Programmet er ændret. Bl.a. er festen flyttet til fredag, så folk kan gå i byen og køre hjem 
søndag med god samvittighed. 

Skilejekonceptet er ændret lidt, bl.a. med en skileje shuttlebus, så folk kan komme frem og 
tilbage, og ikke behøver at stå i kø på samme tid. 

Lavet om på undervisnings setuppet. Sort og dbl black diamond niveauet er udgået som 
traditionel undervisning og erstattes af workshops. Dette frigiver instruktører, der kan 
anvendes på blåt og rødt niveau. 

Der udgives et trykt program, for at skabe bedre overblik over de mange aktiviteter og de 
nye tidspunkter på flere af de faste arrangementer. 

Wifi forbindelsen i visse hytter har tidligere været noget udskældt, er i dialog på udbyderen 
om at forbedre dette. 

Arbejder på en aftale med en velgørende organisation i Oslo, der indsamler mad i ubrudt 
emballage. Der går rigtig meget mad til spilde i hytterne, på denne måde kan vi hjælpe 
mennesker i behov, og minimere spild. 

Etableret bus service fra Gardermoen Lufthavn + bus fra Århus (via København). 

 

Spørgsmål fra salen: 



Bliver der stadig SMS information under festivallen? 

Andreas: Ja der gør det. Dog uden reklamer i år. Vi beklager at der blev udsendt en 
reklame sidste år via denne service. 

 

Er der tænkt i pressedækning og omtale af turen? 

Andreas: Vi fik omtale sidste år i Skimagasinet, men var ikke tilfredse med resultatet. Vi vil 
gerne have omtale. Forslag til medier modtages gerne. 

 

Er forum taget af hjemmesiden? 

Andreas: Ja, det er taget af hjemmesiden. Det er forældet, både teknisk og brugermæssigt. 
Folk bruger facebook i stedet for. 

 

 

5)      Indkomne forslag. 

Ingen forslag modtaget. 

 

6)      Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

På valg: Christoffer og Erik. 

Begge modtager genvalg. 

Erik er genvalgt, Christoffer er genvalgt. 

 

7)      Evt. 

Søren Essendrop, på vegne af forbundets telemarkudvalg: 



To ud af tre medlemmer af udvalget, der ønsker at trække sig fra udvalget. TF kunne med 
fordel besætte disse poster. Udvalget har tidligere modtaget 50-60.000 fra forbundet. 
Udvalgets hovedopgaver er at sikre at det er synligt at der er aktivitet på telemarkområdet, 
samt at navigere i DIF’s nye mål med at gøre specialforbundene mere orienterede mod at 
deres områder er sportsligt orienterede, end at de er ren hygge/pensionist/turist 
orienterede. 

 

Kommer der infomail ud til dem der skal på instruktørworkshop? 

Anders Kunze: Ja, den bliver udsendt snarrest. 

 

Anders Kunze: Hvad skal vi bruge vores overskud til? 

Jakob: Det er jo op til medlemmerne at komme med forslag. Bestyrelsen har valgt at bruge 
penge på børneski, støtte til instruktør uddannelse, øget aktivitetsniveauet på festivallen. 

Anders Kunze: Man kunne give dem tilbage til medlemmerne, i form at turstøtte? 

Jakob: Det er noteret og taget til efterretning. 

 

Jakob Fjalland: Opfordring til at tænke til at tænke mere over hvad vi kan bruge penge på, 
og hvordan det kan generere aktivitet i klubben. 

Herunder at øge tilskuddet til instr. udd. betragteligt, da det fortsat at relativt dyrt at tage 
denne. 

 

Jesper Rasmussen fremviser skitøjet, Andreas reklamerer for at det stadig kan købes på 
vores hjemmeside. 1500 for jakken og 1250 for buksen. 

 


