
Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 

2018 

Torsdag d. 18. oktober 2018 kl. 18.00 

Ejbyhallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup 

Ca. 20 medlemmer var mødt frem. 

 

Den fungerende bestyrelse bød velkommen til generalforsamling 2018 for Glostrup Skiclub 

Den fungerende bestyrelse var repræsenteret af: 

Erling Gjelstrup, Formand 

Vici Heineke, Kasser 

Michael Andersen 

Hans Henrik Heidensleben 

Flemming Jensen 

Arne Koch Nielsen 

Kenneth Ringgaard 

John Madsen, ref. 

Dagsorden 

1 VALG AF DIRIGENT 

Arne blev valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og 
dermed beslutningsdygtig. 

2 BESTYRELSENS BERETNING OM FORENINGENS ARBEJDE I DET FORLØBNE ÅR 

 

Formandens beretning 2017/2018. 
 

 
Det er første sæson hvor vi mærker ændringer af, at vi har ændret vores regnskabsår.  



Et af målene var at bestyrelsen kunne lave budgetter for det kommende år hvor vi kendte til 
resultatet af klubturene og derved kunne planlægge aktiviteter der passer med vores økonomi. 
Regnskabet for sidste år viste et underskud på ca. 18.000 kr. Det skyldes primært ekstraordinært 
tilskud til Wagrain turen og ekstra tilskud til Familieturen på i alt 12.500 kr. samt et mindre 
underskud på turene og et lidt større underskud ved afslutningsfesten end forventet. 
Klubbens egenkapital var ved regnskabs årets afslutning på ca. 120.000 kr. så klubben har en 
sund økonomi. Budgettet for næste år forventes at gå i nul. 
Vi valgte at yde et større tilskud til 35 års jubilæumsfesten. Tilskuddet gik primært til et 
professionelt band som derfor også var en del dyrere. Det resulterede heldigvis i et brag af en fest 
med masser af dans og god stemning. Vi har fået meget gode tilbagemeldinger fra deltagerne 
omkring bandet. Vi har derfor valgt at hyre samme band til næste år. 
I foråret besluttede vi at stoppe med at sende tur-hajen ud. De seneste par år har tur-hajen været 
forbundet med ekstra arbejde og underskud for klubben. Dette set i lyset af at alle medlemmer 
alligevel skal booke sig på turene via vores hjemmeside og at turene er beskrevet der, har også 
været en del af beslutningsgrundlaget.  
Vi siger tak til redaktør Over-Bjarne og resten af redaktionen for mange års hjælp med at få 
ski/turhaj ud til vores medlemmer. 
Ved at stoppe udsendelsen af tur-hajen kan vi løbende lægge turoplæg ud på hjemmesiden når 
tur-regnskab, budget og oplæg er godkendt af bestyrelsen. Dette bliver muligt da vi ikke skal vente 
på at alle regnskaber, budgetter og tur-oplæg er færdige. Det betyder også at medlemmerne kan 
tilmelde sig turene med det samme som de bliver lagt på hjemmesiden / Facebook.  
Vi har også valgt at stoppe med forhåndstilmeldinger til turene. Forhåndstilmeldingen bliver 
erstattet af at skulle betale det sædvanlige depositum. 
Wagrain turen er allerede udsolgt og der er også godt gang i tilmeldinger til de andre ture. Dags 
dato er der 73 tilmeldte til familieturen og 14 til Avoriaz turen, så jeg vil opfordre til at i tilmelder jer 
turene mens der stadig er plads. 
Klubben har endnu engang fået et tilskud fra Glostrup kommune til rekvisitter (Måtter og 
håndvægte) til vores ski-gymnastik. Så tak til Glostrup kommune for tilskuddet. Endvidere har vi 
også fået et tilskud til 6.000 kr. til et nyt skab til vores skigymnastik-rekvisitter, så skabet bliver 
skiftet ud hen over efterår / vinter. 
Vi har igen haft god aktivitet omkring vores løbeafdeling og jeg har selv oplevet den gode stemning 
og hygge der er om onsdagen i skoven. Der er også opstået en cykelfraktion om onsdagen der 
cykler en mindre tur i lokalområdet.  Vi har også deltaget i Glostrup Park Stafet og fortsætter med 
søndagsløb i Herstedshøje henover vinteren.  
En tak til alle de ansvarlige for at holde gang i klubbens løbs aktiviteter. 
Siemen tog endnu engang ansvaret for at afholde klubmesterskab i Golf, en tak til Siemen som 
også blev Årets Gi-Haj og fortjent modtager af støvlen. 
Skigymnastik om tirsdagen og hockey om torsdagen er allerede startet op. Vi har igen i år valgt at 
hyre instruktører fra Proalign og har fået Sara som instruktør. Sara kender os fra sidste år og vil 
sætte et program sammen der passer til vores behov. 
Arne og Michael har valgt at sige nej til at blive genvalgt til bestyrelsen, en stor tak for deres 
arbejde, især til Michael for hans over 20 års arbejde i bestyrelsen heraf de 16 som 
medlemsregistrator 
VI vil meget gerne have nyt blod i bestyrelsen så sig til hvis i gerne vil være en del af bestyrelsen. 
Til sidst vil jeg agitere for vores afslutningsfest i 2019. Det bliver den 6/4-2019 kl. 18.30 i Glostrup 
hallen. Bestyrelsen har besluttet at hyre Festorkesteret igen for at sikre endnu en god fest. 
Tilmelding vil snart være muligt via hjemmesiden. 
Som altid vil vi fremadrettet informere om klubbens aktiviteter via hjemmesiden, email og vores 
Facebook gruppe. 
Nu vil jeg slutte med ønsket om endnu et godt år for alle medlemmer og en stor tak til alle Gi-hajer. 
 



3 FORELÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB 

 

 



 

4 PLANER FOR DET KOMMENDE ÅR. 

Der forventes gennemført følgende ture næste år 

Wagrain, januar, uge 4 

Familietur til Østrig i vinterferien, februar uge 7 

Avoriaz, marts uge 11 

Der er nye unge ski instruktører på vej, bl.a. med udgangspunkt i sidste års instruktør tur, 

som havde 11 deltagere inkl. Rikke og Simon.  



Skigymnastik er genoptaget i uge 41, med ny træner. Dette vil foregå i Ejbyhallen tirsdage fra 

kl.19 til 21.  

Herudover vil der blive spillet Hockey torsdage fra kl 20-22 ligeledes i Ejbyhallen. 

Der er mulighed for, at komme med forslag til yderligere aktiviteter om torsdagen, da kun en 

lille del af hallen bliver udnyttet til Hockey 

Vedrørende løb håber bestyrelsen at aktivitetsniveau forsættes med de ugentlige løbedage, 

samt deltagelse i diverse løb.  

Der vil blive arbejdet på, at gennemføre de traditionelle arrangementer samt være 

behjælpelig med gennemførelsen af andre arrangementer, som klubbens medlemmer har 

ideer til. 

Næste afslutningsfest afholdes den 06.04.2019  

5 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG 

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag til behandling 

6 FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT OG INDSKUD 

Bestyrelsen foreslog, at kontingent og indskud fortsætter uændret. 

Generalforsamlingen godkendte dette. 

7 VALG AF FORMAND OG KASSERER   

Formand Erling Gjelstrup var ikke på valg 

Kasserer Vici Heineke var på valg og var villig til at opstille til genvalg 

Generalforsamlingen godkendte og bakkede op om Erling og Vici med applaus. 

8 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 

Følgende var på valg: 
 
Michael, Flemming og John  
 
Flemming og John var villig til at opstille til genvalg 
Michael ønskede at træde ud af bestyrelsen og genopstillede således ikke. 
 
Arne var ikke på valg, men ønskede at træde ud af bestyrelsen. 
 
Jan var villig til at opstille til nyvalg 
 
Generalforsamlingen godkendte valg af bestyrelsesmedlemmer med applaus. 



Bestyrelsen takkede for den store indsats, som Michael og Arne har ydet for Glostrup Skiclub. 

9 VALG AF 2 BESTYRELSESSUPPLEANTER  

Jens var villig til at opstille til nyvalg som bestyrelsessuppleant. 

Generalforsamlingen godkendte valg af bestyrelsessuppleant med applaus 

10 VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT 

Bestyrelsen foreslog genvalg af  

 Revisor Mikael T, genvalg 

 Revisor suppleant. Lars N var villig til nyvalg som revisor suppleant. 

Generalforsamlingen godkendte valget med applaus 

11 EVENTUELT 

Bestyrelsen oplyste, at der pt. er ca. 280 medlemmer af klubben. 
 
Vedrørende indkøb af udstyr til skigymnastik, blev der spurgt til indkøb af nye remedier.  
Bestyrelsen ønsker forslag til indkøb af udstyr, idet der ikke umiddelbart er det store behov for 
nyanskaffelser pt. 
 
Det blev foreslået, at søge midler til en ny pavillon til løb om sommeren. Bestyrelsen vil tage 
opfordringen op. 
 
Der blev forespurgt om Berlin Maraton turen, som Hugo arrangerer hvert år. 
Bestyrelsen redegjorde for, at denne tur skal opfattes som en privat tur, men at der er mange 
medlemmer af Glostrup Skiclub, der deltager i klubben og der traditionelt også er er hvervet nye 
medlemmer igennem turen. Deltagere i Berlin turen har også haft mulighed for at deltage i 
løbeafslutningsfesten 
 
 
Mødet blev herefter ophævet og dirigenten takkede for god ro og orden. 

Referent: 

John Madsen  

 

 

 

 

 



Den nye bestyrelse efter afholdelse af generalforsamling  

Erling Gjelstrup, Formand 

Vici  Heineke, Kasserer  

Hans Henrik Heidensleben 

Flemming Jensen  

John Madsen 

Kenneth Ringgaard  

Jan Jørgensen 

    Bestyrelsessuppleant  

Jens Hornum 

 

 

 

 


