Telemarkforum – generalforsamling d.22/5-2018. KL.18.00. Valby.
1. Valg af referent:
Jacob Fischer
2. Valg af dirigent
Thomas Jul Andersen. Det foreslås og vedtages en uformel ”ræk hånden op”aftale grundet det begrænsede fremmøde.
3. Formandens beretning
Der er Indkaldt til Generalforsamling rettidigt – minimum 14 dage før.
Det sidste år har Thomas har taget de formandsting der må komme, eftersom
der aldrig blev afholdt et egentligt konstituerende møde. ”Hvorfor er det
sket?” Givet vis grundet manglende tid og engagement fra den siddende
bestyrelse samt neddrosling af aktiviteter i Telemarkforum.
Året er primært fyldt ud med forberedelse til Telemarkfestival i december.
Thomas har noteret at festival blev gennemført efter planen. Der var styr på
økonomien og ingen uforudsigelige udgifter. Et endelig resultat på den
positive side (se pkt. ”budget”), især grundet kursen på den norske mønt.
Arbejdet i bestyrelsen, foruden møder, har bl.a. været møde med
Skiforbundet, omkring samarbejde af fundraising til Telemarkforum og øget
brug af hinandens klubber. Telemarkforum er en forholdsvis smal forening
grundet fokus på Telemark, hvor andre skigrupper har fokus på alpin og
andre ski-relaterede aktiviteter. Men skiforbundet anderkender
Telemarksforum betydning især grundet vores størrelse: vi er den fjerde
største skiforening i DK målt i medlemmer.
Der skal de kommende år være øget fokus på børn og unge samt
instruktøruddannelse i Telemarkforum (samt uddannelse til flere niveauer).
Ifbm. Skiforbundets fremadrettede samarbejde skal vi sørge for, og presse på
for, at vi ikke står tilbage uden for Skiforbundets søgelys. Telemarkforum er
ikke nævnt i skiforbundets årsrapport. Måske forståeligt eftersom det er en
niche. I punktet ’talentudvikling’ i rapporten lægger Skiforbundet dog vægt på
talentudvikling samt klubudvikling. Her rammer de plet ned i vores arbejde, og
her er der grobund for øget samarbejde.Thomas har derudover adspurgt
Skiforbundet om at få rejst penge til en trailer med telemarkrelteret udstyr,
som der kan lånes ud, men der som garanti står til rådighed for
Telemarkfestival.
Fokus på kerneværdier. Som før nævnt mere opmærksomhed og tilbud til
dem der gerne vil blive bedre og uddanne sig inden for telemarksporten.
Helårlige aktiviteter, der kan binde os yderligere sammen. Tidligt eller sent på
sæsonnen. Kurser, oplæg, videreuddannelse – noget der motivere det
enkelte medlem til at føle sig som en del af telemarkforum.
Spørgsmål til bestyrelsens beretning.
Jakob Bendsen: Har i noget bud på hvorfor bestyrelsen er gået metaltræt?
Thomas: Vi kan konstatere at der er tabt motivation og at energien ikke er
der. Det er blandt relateret til praktiske omstændigheder såsom familie og
arbejde. Ideen med at slå festivaludvalg og bestyrelsen sammen for at gøre
det nemmere er bl.a. et forslag der afstedkommer af dette. En stor del af
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bestyrelsen har valgt at træde ud, og vi håber derfor naturligvis på fornyet
energi.
Dagmar: der har før være mange aktiviteter i telemarkforum – derfor
opdelingen mellem bestyrelse og festivaludvalg. Men disse er reduceret
betragteligt de seneste år – derfor er en sammenlægning igen relevant.
Formandens beretning er godkendt
4. Godkendelse af budget 2017. Se vedlagt budget (bilag 1.).
o Stephanie gennemgår budgettet punkt for punkt i fravær af kasseren
(Afgående kassér Christoffer).
o Der var et årsoverskud på 129.077,35 kr. Se Bilag 1 for detaljer.
o Årsregnskabet blev godkendt.
o Budgettet for 2018 gennemgås – der er visse ændringer. Se Bilag ét
for detaljer.
Den nye bestyrelse vil gå ind og kigge på forslaget for budget 2018, for at se
om det er som det skal være.

5. Beretning fra diverse udvalg.
• Ny Persondatalovgivning.
Andreas har forsøgt at skrive en tekst hvor man informerer
medlemmer om hvilken slags, og hvorfor vi har data. Hvor længe vi
har det, hvordan det kan slettes, at vi ikke deler det med 3.parter, og
der er kommet kodeord på data. Vi har ingen personfølsomme
oplysninger – derfor er der ikke så store krav til vores forening som
andre foreninger og virksomheder. Dette skriv skal sendes ud til
medlemmer i tråd med de retningslinjer vi skal leve op til fra d.25 Maj
2018.
•

Beretning fra festival/evaluering.
Der blev snakket om vi der skal være mere fokus på telemark, og
mindre fokus på at være turarrangør. Vi skal holde fast i
græsrodstanken om telemark, og ikke være så meget curlingforældre
og tour-planlæggere. F.eks. øget fokus på workshops og kurser inden
festival, samt uddannelse af nye instruktører er centralt i dette
henseende. Vi vil gerne forsøge at få instruktørerne til at tage ejeskab.
Vi må forsøge at fremlægge tiltag der kan sikre dette. Derudover skal
vi fortsat stille krav til instruktørerne, så der er højt niveau
fremadrettet. Vi bør have en tovholder der kan holde fast og ”nurse”
instruktørerne, så vi fastholder dem og deres engagement.
Undervisningsdidaktik kunne være et tiltag der kunnet tilbydes som
kursus fremadrettet. Norske undervisere kunne være et input.
Det er mange festival deltagere der har familie med. Der er ca. 70-80
børn og unge. Dem skal vi fortsat have fokus på, så at de har tilbud i
løbet af festivalen. Det arbejde vi videre med i år, ligesom sidste år.
Det diskuteres at det generelt er ærgerligt der ikke er samme
karrieremuligheder inden for telemark som der er inden for alpint. Hvis
man som instruktør kan få papirer på sine niveau-ryk kan vi måske
fastholde dem mere. Det er desværre ikke nemt at få certificering.
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Hvis vi laver et kursus, hvem skal så udstøde det. Vores kursus har et
højt niveau og giver tilladelser til at undervise i Europa. Men
tillægskurser er en mulighed. Der snakkes om at tage kontakt til
skiforbundet og høre om der er nogle telemarkinstruktører der ønsker
at deltage – eller blive uddannet - så vi ikke pludselig løber ”tør”.
Slutteligt kan det nævnes at Telemarkforum har 20 års jubilæum i
2019, og at Telemarkfestival ligeså har 25 års jubilæum i 2019.
6. Indkomne forslag.
Ingen indkommende forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
• Thomas Jul AndersenG gnopstiller. Christoffer, Jesper og Caroline
genopstiller ikke.
• Andreas Frandsen , Kathrine Møller, Dagmar Øye, Jacob Fischer
samt Stephanie De Fontenay stiller op.
• Fredsvalg, der klappes. Alle er optaget.
• Den nye bestyrelse konstituerer sig selv ved et kommende møde,
ultimo Juni 2018.
8. Evt.
•
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Der trækkes lod om gavekort til spejdersport blandt de fremmødte.

