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1. Formandens beretning
Casper Kielland er trådt af som formand og er trådt ud af bestyrelsen. I mellemtiden er
Thomas Jul tiltrådt som midlertidig formand indtil en ny konstituering efter
generalforsamlingen.
Sommer Camp til Stryn er forsøgt igen i år (første gang forsøgt 2016). Der har desværre
ikke været opbakning til at kunne nå et minimums antal gæster. Derfor er turen blevet aflyst.
Der er sket nogle rokader i Hemsedaludvalget og nogle udmeldinger. Som et resultat af
dette har gruppen ændret på ansvarsområder internt.
Grundet store udgifter under festivalen, har Telemarkforum brugt flere penge end
sædvanligt, og har derfor mindsket et stort overskud. Telemarkforum vil have mere fokus på
økonomi og styring af denne fremover.
Bestyrelsen har startet med at se på andre former for aktiviteter i sommerhalvåret. Her ville
det være nærliggende med mountainbike aktiviteter, da der derved kan opnås en synergi
med forumet’s medlemmers interesser.
2. Gennemgang af regnskab
Kassereren har gennemgået regnskabet hvor store udgifter til festivalen i Hemsedal koblet
med mindre indtægter grundet et lavere deltagerantal end projekteret efter, har givet et stort
udslag i foreningens beholdning.
Udover det, er der kommet klart skærpede krav fra Skistar, som vil sænke fleksibiliteten i
budgetteringen af festivalen.
Dansk skiforbund ser heller ikke nogen grund til at støtte driften af uddannelsen af
telemarkinstruktører, men vil gerne støtte udviklingen. Telemarkforum vil fortsat sørge for at
støtte uddannelsen, men deltagerne kommer til at mærke øget brugerbetaling.
En kombination af ændrede forhold i aftalerne for festivalen og noget uro i
Hemsedalgruppen har i store træk været skyld i regnskabets noget negative udfald ift.
budgettet.
3. Gennemgang af budget
Det nye budget er bygget op efter to forskellige modeller - version 1 og 2, hvor man har
forsøgt at skrue på foreningens to indtægtskilder - kontigent og Hemsedalindtægter. Man har
i begge versioner budgetteret med et svagt overskud på ca. 10.000 kr. Man har set
konservativt både på indtægter og udgifter for at skabe noget sikkerhed for ikke at gentage

situationen fra forrige regnskab. Forventningen til de fleste udgiftsposter er blevet reduceret
noget fra foregående år, idet man ikke forudser lige så store udgifter til de fleste mindre faste
poster ud fra foregående års tendens, bortset fra den set for selve festivalens udgifter.
Budgetforslag version 2 er vedtaget, som betyder at kontingentet hæves fra 150/250 for hhv.
enkelt og familiemedlemsskaber, til 200/350 hhv.
4. Beretning fra udvalgene
Hemsedaludvalget - har, efter intern kommunikation, set 3 personer træde ud og resten
fortsætte. Thomas Jul har overtaget ansvaret for undervisningen fra Anders Kunze.
Stephanie De Fontenay er trådt ind i udvalget og har overtaget ansvaret for økonomi og
kontakt til Skistar fra hhv. Thomas Pelch og Thomas Jul.
Det bliver diskuteret, hvor festivalen bevæger sig hen, og der er kommet forslag om hvorfra
deltagerne skal komme/hverves, hvis vi ser et faldende antal deltagere.
Man kunne have kontakt til idrætsinstitutterne og begynde at markedsføre turen. Man kan
også invitere folk ind fra klubber andre steder i Europa.
Sommercampudvalget - der har været en række udfordringer med at skulle planlægge turen,
som har vist sig ikke at være så mange som forudset, da vi har kunnet planlægge turen
bedre efter årets erfaringer. Vi må se på at hverve deltagere på en anden måde, da turen
sandsynligvis er rettet mod den mere ”fanatiske” skiløber, hvorfor det er tilsvarende svært at
få folk med på turen.
Instruktøruddannelsen - er at betragte som en succes med 8 deltagere og 6 beståede. Der
vil blive arbejdet videre med uddannelsen under Hemsedalfestivalen, og der vil fremadsigtet
blive arbejdet med at uddannelsen skal være en integreret del af festivalen.
Der vil blive arbejdet med og undervisningstilbudene vil kunne differentieres og at der
kommer udviklingstilbud til nogle af de festivaldeltagere på højere niveauer.
Der tales også om at få trykt et appendix til det allerede eksisterende materiale fra DDS.
Generelt skal bliver der udviklet videre på undervisningsmaterialet og undervisningsforløbet.

5. Valg
Bestyrelsen er valgt til at bestå af Christoffer Stjernholm, Thomas Jul, Caroline Kirkegaard
og Jesper Rasmussen.
6. Evt.
Bestyrelsen vil se på at fjerne Jakob Langes underskrift fra udsendelsen af nyhedsbrev.

