
 

 

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 

2022 

Torsdag d. 27. oktober 20 kl. 18.00 

Ejbyhallen, Mosetoften 35, 2600 Glostrup 

Ca. 25 medlemmer var mødt frem. 

 

Den fungerende bestyrelse bød velkommen til generalforsamling 2022 for Glostrup Skiclub 

Den fungerende bestyrelse var repræsenteret af: 

Siemen C. V. Leeuwen, Formand 

Ulrik Teilmann, Kasserer 

Vici Heineke 

Hans Henrik Heidensleben 

Kenneth Ringgaard  

Budde (Jan Jørgensen) 

Bestyrelsessuppleant  

Jens Hornum 

Sofie Krambeck 

Dagsorden 

1 VALG AF DIRIGENT 

Carsten 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 2021/2022. 
 
Årets ture blev gennemført som planlagt med stor succes på trods af nogen corona smitte 
på turene. 
 
Årets skigymnastik var ligeledes også mærket af corona perioder, men det meste af 
sæsonen blev gennemført. 
 
Løbesæsonen har været god med mange i skoven. I alt 49 af klubbens medlemmer har 
været forbi. Der har dog ikke været deltagelse i de sædvanlige stafetløb. 
Den traditionelle øl stafet blev gennemført med mange glade deltagere. 
Stor tak til alle de, der gennem løbesæsonen har ydet en stor indsats for gennemførelsen 
af onsdagsløbene. 
Budde ønsker at trække sig som løbeminister og der blev opfordret til at interesserede kan 
melde sig til overtagelse af løbeministeriet. 
Tak til Budde for årene som løbeminister. 
 
Der blev ikke gennemført så mange andre aktiviteter i året, men det blev til en tur til 
Amager Skibakke.  
 
Glostrup Skiclub kunne ikke tilbyde nye skidragter i sæsonen, men der vil være mulighed 
for køb af nye dragter, som kan være klar til sæson 23/24. 
Der vil være mulighed for, at sponsor reklamer på dragterne. 
 
Medlemsantallet er stabilt.  
 
 
Der var ingen kommentarer til formandens beretning  
 
Formandens beretning blev mødt med applaus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

3 FORELÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Ulrik nævnte følgende poster, der har ændret sig markant i forhold til forrige år: 



 

 

 
- En del penge på fest og arrangementer i forhold til sidste år. 
- Dyre bankgebyrer 

 
 

Forsamlingen havde ingen kommentarer til fremlæggelsen af regnskabet 

4 PLANER FOR DET KOMMENDE ÅR. 

 

Bestyrelsen gav udtryk for, at det var målet at komme op på et højere aktivitets 
niveau. 
 
Konkrete planer: 

 
- Gennemførelse af skiture 
- Skigymnastik 
- Løb aktiviteter herunder deltagelse i løbearrangementer 
- Berlin maraton 
- Fester, Jubilæumsfest 
- Efteruddannelse af instruktører 
- Tilbud om nyt skitøj 
- Gennemførelse af arrangementer på baggrund af forslag fra medlemmerne. 

5 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG 

Der er ikke modtaget forslag 

6 FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT OG INDSKUD 

Bestyrelsen foreslog, at kontingent og indskud fortsætter uændret. 

Generalforsamlingen godkendte dette. 

7 VALG AF FORMAND OG KASSERER   

Siemen C. V. Leeuwen, formand var ikke på valg 

Ulrik Teilmann kasserer var på valg og var villig til genvalg 

Generalforsamlingen godkendte og bakkede op om Siemen og Ulrik med applaus. 

8 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 

Følgende var på valg: 
 
Budde og Vici 



 

 

 
Budde og Vici var villig til at opstille til genvalg 
 
Generalforsamlingen godkendte valg af bestyrelsesmedlemmer med applaus. 

9 VALG AF 2 BESTYRELSESSUPPLEANTER  

Jens og Sofie var villig til at genopstille som bestyrelsessuppleant. 

Generalforsamlingen godkendte valg af bestyrelsessuppleanter med applaus 

10 VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT 

Bestyrelsen foreslog genvalg af  

 Revisor Mikael T, genvalg 

 Revisor suppleant. Lars N. 

Generalforsamlingen godkendte valget med applaus 

11 EVENTUELT 

En af klubbens medlemmer ville gerne slå et slag for, at Glostrup Skiclub melder sig til at have en mad 
stand på en af de større musikfestivaler. 
Der er eksempler på, at der kan komme store indtjeninger ud af indsatsen. Det er vurderingen, at for at 
løfte opgaven skulle der findes nogen i klubben, der have adgang til festival arrangører samt et antal på 
ca. 30 frivillige. 
Bestyrelsen gav udtryk for interesse og vil arbejde videre med ideen i den kommende periode. 
 
 
 

Mødet blev herefter ophævet og dirigenten takkede for god ro og orden. 

Referent: 

John Madsen  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Den nye bestyrelse efter afholdelse af generalforsamling  

Siemen C. V. Leeuwen, Formand, Siemencvl@gmail.com, Tlf. 26 71 87 15 

Ulrik Teilmann, Kasserer, uteilmann@gmail.com, Tlf. 51 90 91 82 

Vici  Heineke, Mail, heineke.vici@gmail.com, Tlf. 23 20 53 58 

Hans Henrik Heidensleben, Mail hh@heidensleben.dk, Tlf. 22 13 89 73 

Kenneth R Krambeck, Mail, kenneth.ringgaard@hotmail.com, Tlf. 26 71 36 04 

Jan Jørgensen, Mail, janbudde68@hotmail.com. Tlf. 81 61 42 50 

Jørgen Holmenlund, Mail, jorgen@holmenlund.dk, Tlf. 40 11 19 55 

    Bestyrelsessuppleant  

Jens Hornum, Mail jhornum1@gmail.com , Tlf. 20 19 12 53 

Sofie Krambeck, sofiekrambeck@hotmail.com, Tlf. 60 66 19 12   
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