Ordinær Generalforsamling i Telemarkforum.
Maj 2019.
2019, Torvegade 53, 1400 København.
Til stede:
Fra bestyrelsen:
Jacob Fischer, Andreas Frandsen, Thomas Juhl,
Medlemmer:
Jakob Bendsen, Per, Andreas.
1) Valg af dirigent og referent.
a) Thomas er Dirigent
b) Jacob er referent.

Dagsordenen godkendes enstemmigt.

2) Formandens beretning
a) Udvalg (festival) og bestyrelse blev i 2018 sammenlagt til én gruppe for at lette arbejdsgang
og kommunikation. Personligt har det fungeret rigtig godt - udvist stor arbejdsvilje i gruppen,
og har betydet at festivalen endnu engang har løbet tilfredsstillende af stablen.
b) Vi arbejder aktivt for at udvikle Telemarkforum samtidig med vi forsøger at holde fast i
grundværdierne: telemark og socialt samvær.
c) Overskud bruges på medlemmerne - hvilket er på festivalen eftersom den er hovedaktivitet.
Overskuddet er i det forgangne år blevet benyttet til i) Ski-udlåns traileren, ii) raceteam med
portkøring, iii) skiaktiviteter i børneafdelingen, iiii) BUFF’s til alle deltagere.
d) I forbindelse med indberetning af medlemmer til DIF har vi øget antallet, da det opgøres
som “per individ” - hvor vi tidligere kun har noteret én ved f.eks. familiemedlemskab. Det
har dog resulteret i at DIF har fået opmærksomhed på os, og spurgt om vi har aktiviteter nok
ift. at leve op til deres kriterier for medlemskab. Det har vi stadig en dialog med DIF omkring.
e) Instruktøruddannelsen på Telemarkfestival har vi kørt med stor succes de sidste to år. Det
håber vi at gentage i år. Den skal evt. kører hvert andet eller tredje år alt efter efterspørgsel.
Derudover forsøger vi aktivt at danne fællesskab mellem Telemark instruktørerne. Det håber
vi at kunne styrke yderligere med f.eks. sommeraktiviteter.
f) Børne og Ungdom har i år mest været for børn på festivalen (red: de aktiviteter vi stillede til
rådighed). Vi vil forsøge også at imødegå de unge løbere, da fokus mest var på børnene.
g) Vi vil forsøge også at åbne op for Telemark-race til festivalen, for dem der ønsker at prøver
kræfter med det.

h) Fremtidsudsigter: Klubben har 20 års jubilæum og Festivalen har 25 års jubilæum i år. Her er
forslag velkomne fra alle medlemmer. Bestyrelsen har allerede ting i støbeskeen.
i)
Spg. “Hvad er konsekvensen af at blive sat ud af DID pga. aktivitets problematikken”
1) svar: det er mere teknokratisk end det er reelt. Vi mener det bygger på
uvidenhed. Vi laver en beskrivelse af det arbejde, vi har lavet gennem de
seneste mange år af alle aktiviteter. Det som DIF bygger deres billede på
lader til at være et øjebliksnedslag, frem for over en længere periode. Ifølge
DIF skal man have “kontinuerligt udbud af aktiviteter”, men det kommer an
på hvilke tidsintervaller dette skal gøres over.
2) Vi har derfor pt. nul medlemmer i DIF - hvis vi ikke fremadrettet kan få det
løst, så har vi ikke medlemsfordele, herunder forsikringer.
ii)

Spg: “Er der andet det kan have konsekvens for fremadrettet?”
1. Støtte til instruktøruddannelse kan også komme på tale ift. om vi mister
støtte.
2. Vi forsøger at arbejde hen imod at der er en reel certificering med Basis
Telemark uddannelse niveau 1 - som skal kunne bruges internationalt.

iii)

spg. “Hvor meget mere skal der så til for at opretholde kontinuitet?
1. Det ved vi fortsat ikke, men vi forsøger at genoprette forskellige samarbejder
med andre skiklubber om aktiviteter, der kan falde hele året rundt - for at
imødekomme DIF.
2. Vi er klar over, at vi ikke er en almindelig skiklub, men vi repræsenterer en
etableret del af skisporten, og som den største nordiske klub - og danmarks
fjerdestørste skiklub - og vi er udvalgt som en af 11 skiklubber i DIF som
“udviklingsklub”, dvs. at de ser et potentiale.
3. Problemstillingen må kunne løses pragmatisk mellem os og DIF. Der er
forskellige tekniske muligheder ift. hvor og hvem man har medlemsskab.
Dermed ikke sagt, at det skal være performa medlemskaber for at bibeholde
medlemskabet til DIF - men det har en betydning uanset hvad.

3) Det reviderede regnskab og dets godkendelse.
a) Andreas Frandsen gennemgår regnskabet og det bliver enstemmigt godkendt.

4) Beretning fra div. udvalg.
a) Vi gør dagene før festivalen gratis for instruktører - og så er det en del af betalingen for at
undervise på festivalen. Dvs. at i stedet for at modtage 2500,- i godtgørelse som instruktør,
modtager man nu 1400,- men får så dagene op til gratis (dvs. fra søndag frem til og med

onsdag inden festivalen starter torsdag). På denne måde forsøger vi at få instruktørerne til at
komme op tidligere til Hemsedal.
b) Spg: Kan det gøres mere strømlinet, altså gøre det “nemmere” for dem, der tager kurset (at
man ikke selv skal stå for maden om aftenen, mm. etc?
i)
Man kan jo overveje at få nogen til at lave maden, eller gøre andet. Sådan at man
ikke skal holde styr på disse ting også. Derudover er det muligt at tage den skriftlige
eksamen hjemmefra, så arbejdspresset er bedre fordelt på selve
instruktøruddannelsen.

5) Indkomne forslag.
1. Det påpeges at vedtægtsændring §3 stk. 2 har den konsekvens, at der ikke er
stemmeret for visse medlemmer eftersom regnskabsåret ikke følger
årskontingentets periode 1 maj til 29 april. Det burde løbe fra 1. september til 31.
August. Her kunne man også afholde generalforsamling.
Et forslag kan også være løbende tilmelding - så er man medlem i et år - man skal
blot være medlem.
2. iI) Årskontingent løber fra købsdato til et år frem.
Regnskabsåret kører fra 1. Maj til 30 april.

Følgende forslag til vedtægtsændringer bliver som konsekvens stillet:
1)

under § 3 Medlemsskab, kontingent.
slettes følgende
stk. 2 “Årskontingent dækker sæsonen fra 1. maj til 30. april”
og erstattes med
§ 3 stk. 2. Regnskabsåret løber fra 1. Aug til 31. Juli
§ 3 stk. 3. Årskontingentets periode følger regnskabsåret

2)

under § 3 Medlemsskab, kontingent.
slettes følgende:
§3 stk. 4 “Udmeldelse sker automatisk hvis medlemskabet ikke fornyes.”

3)

under § 6. Generalforsamling
ændres
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af Juni måned, efter
indkaldelse
til
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af December måned, efter
indkaldelse

Alle tre forslag til vedtægtsændringer vedtages enstemmigt.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Alle genopstiller:
Thomas j. Andersen som bestyrelsesformand,
Stephanie de Fontenay som kasserer
Dagmar Øye , Jacob Fischer, Katrine S. Møller og Andreas Frandsen som menige
bestyrelsesmedlemmer.

7) Valg af revisor
Andreas Buhl stiller op og er blevet valgt som intern revisor.

8) Evt.
Spg: kan man få wi-fi i de øverste hytter
-

Det er forsøgt blevet udbedret, for der har i mange år været problemer.
Omkring rabataftaler:

-

Burde meget gerne være tilgængelige på hjemmesiden. Mellem 20-25 % fra fire forskellige
forhandlere. Nogle tidsbegrænsede - andre ikke. Derudover er der sportsaftale med SAS
hvilket vi tydeliggør mere på hjemmesiden. Den også kan benyttes uden for
Telemarkfestival.

Vi siger tak for et godt år og glæder os til det nye

