
Referat fra generalforsamling i Bossanova den 7. september 2013. 
Generalforsamlingen blev holdt på cafe Høegs. Der var 18 deltagere
 

1. Valg af dirigent og referent.

Pernille Rosford blev valgt til dirigent

Lene Anderson blev valgt til referent  

2. Formandens beretning.
En god sæson med mange af de sædvanlige aktiviteter. Ud over de faste ture (punkt 3) har der været
følgende arrangementer i sæsonen

! Endagstur til Valåsen. Det er 3. gang turen gennemføres og er dermed ved at blive en
fast del af Bossanovas program. Turen henvender sig primært til familier med mindre børn.
Der var X deltagere på turen

! Afterski arrangement med ca. 30 deltagere

! Mountain-bike ture i Hareskoven

! Ugentlig Fysisk træning, hockey og svømning fra september til april

! Sommertræning i Søndermarken – også en gang i ugen 

Derudover pågår der et løbende arbejde med at strømline hjemmesiden

3. Udvalgsformændenes beretning.
! Nordtur med 58 deltagere.  3 skihold med børn og begyndere og 2 gange afterski. Meget

god sne!  Super hyggeligt koncept, som klubben fortsætter med.
! Uge 2 tur til Valdisere.  Der var 20 deltagere både ny og ”gamle kendinge”. Klubben havde

– som sædvanlig for den tidlige tur – entreret med Langley. Flere medlemmer har dog
oplevet at blive opsøgt af Langley på en uheldig måde, hvilket betyder at klubben fremover
ikke vil rejse med Langley.

! Sydtur klassisk i uge 11 var udsolgt med 58 deltagere (heraf 11 børn). Turen gik til
Schladming og der var mulighed for både kør-selv, bus og fly. Rabat på 200 kr. ved tidlig
tilmelding (et ufinansieret tilskud til turen). Der var mange nye med på turen. Efterfølgende
blev turen evalueret, evalueringen er blevet sendt til Højmark og vil blive brugt i den
fremadrettede turplanlægning,. Evalueringen vil også blive lagt på hjemmesiden
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev gennemgået. Der er et overskud på 29.000 kr., som primært skyldes overskud på
turene. Der budgetteres ikke med overskud på turene. Regnskabet blev godkendt.   

5. Fremlæggelse af forslag til kommende års aktivitetsplan med tilhørende budgetforslag.
Uændret budget på indtægtssiden, mens der budgetteres med underskud på udgiftssiden. Det
skyldes, at bestyrelsen ønsker at kanalisere noget af klubbens overskud ud til medlemmerne igen
via arrangementer.  Budgetforslaget blev godkendt. 



Der skal tjekkes op på om medlemmerne får bladet SKI.
6. Fastsættelse af kommende års kontingent.

Kontingentet er uændret, dvs. 300 kr. for et individuelt medlemskab og 550 kr. for et
familiemedlemsskab.

7. Behandling af indkommende forslag.

Der var ingen indkomne forslag

8. Valg af formand for 2 år (lige år).

Formanden Bjørn West var ikke på valg

9. Valg af kasserer for 2 år (ulige år).

Nicholas Schott blev genvalgt som kasser

10. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Janni Sandersen, Hanne Dybdahl Andersen, Tobias Haagen Michaelsen, Kasper Vibe Leonardt og
Lene Anderson
11. Valg af 1 suppleant.
Jan Poulsen valgt til suppleant
12. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
Henrik Højby (revisor) og Peter Hye (revisor suppleant)
13. Eventuelt.

Kommende årsplan
! 3 hovedaktiviteter – Nordtur, Sydtur - Slopetrotter, Sydtur klassisk – Alpe d’huzé uge 10.

Valåsen og afterski – arrangement i indoor til november - 1. hjælpskursus (Trygfonden).
Mountainbike

Uændret kontingent
Ingen indkomne forslag

! Formanden ikke på valg
! Nicholas stiller op til kasser – blev valgt
! Tak til Pernille og Fleur
! Henrik Højby og Peter Hye
Værgekampagne – til bestyrelsen….
Hjemmesiden – kapgne…Mulighed for åbne arrangementer.

Bestyrelsen har i den forgangne sæson arbejdet med at udvikle praksis og politikker i klubben herunder også

at tydeliggøre kommunikationen med medlemmerne (hvad står Bossanova for). Der arbejdes bl.a. på en ny

hjemmeside.

 



Der har i sæsonen (ud over de faste skiture, jf. punkt 3) været holdt en række aktiviteter for klubbens

medlemmer. 

 

! Eftermiddagsarrangement i Indoor Ski med 35 deltagere (januar) 

! Tur til Valåsen - oprindeligt 13 tilmeldte, men af forskellige årsager kom kun 5 af sted. (februar) 

! Afslutning af sæsonen med "afterski" - middag og fælles hygge på cafe Kartellet (marts) 

! Planlagt disc golf, aflyst på grund af for få tilmeldninger (april) 

! Moutainbike i Hareskoven (oktober 2011 og maj 2012) 

 

I maj- juni var fysisk træning flyttet flyttet til Søndermarken.

Sæsonen for fysisk træning blev forlænget  frem til 1. juli med deltagerbetaling

 

3. Udvalgsformændenes beretning. 

Nordturen 2011

Turen for 2011 var med 72 deltagere udsolgt. Hemsedal kunne ikke leve op til snegarantien og bestyrelsen

overvejede kort om, der var sne nok til at afholde turen. Men selv om ikke alle pister var åbne, blev det en

god tur med masse af skiløb, og bestyrelsen erfarede, at der skal meget til at aflyse en tur.

 

Sydtur, januar 2012

Turen var oprindeligt planlagt til Val Thorens, men da hotellet ikke var færdigbygget, blev turen flyttet til Alpe

d'huze. Det var en fin tur med masse af sne, skiløb og sol. Der var 13 deltagere. 

 

Sydtur, marts 2012  

Årets klassiske sydtur gik til Andorra, som er en ny destination for Bossanova. Der var 23 deltagere, hvilket er

det færreste antal deltagere på en sydtur nogensinde. Årsagerne her til kan være prisen og at turen blev

meldt sent ud. Men de som var af sted havde en god og hyggelig tur. 

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

Årsregnskabet blev gennemgået og godkendt.   I sæsonen 2011/2012 har der i alt været 151 medlemmer.

 

5. Fremlæggelse af forslag til kommende års aktivitetsplan med tilhørende budgetforslag. 

Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt planlagt de tre traditionelle skiture i den kommende sæson. I

planlægningen har der været stor fokus på at arrangere ture til konkurrencedygtige priser og samtidigt



fastholde det, som kendetegner Bossanovaturene.  Det er et mål, at der skal være flere deltagere på klubbens

ture sydpå.

 

Nordturen 2012

Nordturen afholdes vanen tro i Hemsedal den første weekend i december. Der er 72 pladser på turen og pt. 29

tilmeldte. Som sædvanlig vil der være undervisning, afterski og masse af hygge både på pisterne og i

hytterne. 

 

Sydturen, januar 2013

Sydturen er planlagt til uge 2 og går til Val d'Isere. Der er ingen undervisning på turen, men mulighed for

masser af skiløb i et af verdens bedste områder.

 

Sydturen, marts 2013

Klubbens klassiske sydtur i uge 11 går til Schladming i Østrig. Det er første gang, at klubben prøver Østrig.

Destinationen er bl.a. valgt fordi der er mulighed for forskellige transportformer (kør-selv, bus og fly) og

prismæssigt er attraktivt. Der er en gletcher ved Schladming og mulighed for skiløb for alle niveauer.  Som

sædvanlig er det en tur med mulighed for undervisning, fælles picknic og masser af skiløb.

 

Øvrige aktiviteter

Foruden turene er der mulighed for fysiske aktiviteter (fysisk træning, hockey og svømning) fra september til

ultimo marts, og der vil - som i de foregående sæsoner - også løbende blive planlagt aktiviteter.

 

På det strategiske plan vil bestyrelsen arbejde videre med at udvikle klubbens politikker og retningslinjer bl.a.

for skiundervisning på turene. Generelt er det sådan, at klubben betaler instruktørernes tur med den billigste

transportform, og der kan være behov for, at klubben har nogle mere klare retningslinjer for

skiundervisningen.

 

 Bestyrelsen vil endvidere arbejde for at tiltrække flere medlemmer.  

 


