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BOSSANOVA GENERALFORSAMLING

Lørdag den 17. september 2016.

Hotel Fy og Bi, Valby Langade 62

1. Valg af dirigent

Hanne er dirigent.

2. Formandens beretning

Det har været en fantastisk sæson.

Nordturen
Godt 80 deltagere.

Det var en vejrmæssig meget blandet tur.

1. dag var der ny sne.
1. dag regnede det.
1. dag var der is på pisten.

Sydtur januar. Uge 4
Der var 28 deltagere.

Vi var heldige med vejret, især i forhold til hvordan der ellers var i alperne. Det var
forholdsvis varmt for januar.

Det var endnu engang på Hotel Viktor. Hotellet ligger godt, og maden er god. Men
der er ikke rigtig nogen plads til afterski og lignende.

Vi vælger nyt hotel næste år. Langley siger at der er samme menu på alle deres
hoteller, så maden påvirker ikke valget.

Det lykkedes ikke at finde ud af hvor folk tog på afterski i byen.
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Sydtur Classic. Sauze d’oulx
Ca. 45 deltagere.

Området havde ikke gode sneforhold i løbet af året, og der var usikkerhed helt op til
vi skulle afsted.

Heldigvis kom der en del ny sne imens vi var der. Men sidst på ugen var forholdene
presset, især på de nederste dele af pisterne.

Alt i alt var det måske den bedste uge på hele sæsonen vi var der.

Vi har valgt en mere snesikker destination i år.

Fysisk træning og svømning
Har været en success. Der er kommet mange flere deltagere til svømning.

Vores mangeårige instruktør på fysisk træning gik hen og blev gravid, så Lene
Anderson har overtaget træningen, og det har alle været glade for. Så hende vil vi
gerne beholde som træner, så længe hun har lyst at fortsætte.

Afterski-tur 2.0
Til Hemsesal, lige som Nordtur’en i december.

Det er et velfungerende koncept. Men desværre har det ikke trukket ikke så mange
deltagere. Kun 8 i år.

Folk tror nok at det er for sent, men Norge har gode forhold, så der vår masser af
sne. Masser af offpiste.

Der er rigtig meget lys – lange dage. Meget smukt.

Denne sæsons tur er endnu ikke planlagt, da vi skal undgå Donald Duck Games og
endnu ikke ved hvornår det ligger.

Bliver nok uge 15 eller 16.

Afterski-fest
Der blev skiftet restaurant i sidste øjeblik, da det oprindelige sted var gået konkurs
lige før.
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Så det blev holdt på Huks Fluks, på Gråbrødre Torv, hvilket alle var godt tilfredse
med. Efterfulgt af drinks på den nærliggende bar »Strøm«.

Boot Fitting hos Steep & Deep
Blev afholdt 25. november, og vi fik 15 % rabat på skistøvler og 20 % på alt andet.
Det er sjældent der gives rabat på støvler, så det var selvfølgelig meget populært.

3. Udvalgsformændenes beretning

Er dækket af pkt. 2

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Vi har fået lidt flere medlemmer. Primært flere familier.

Ca. 140 medlemmer mod ca. 100 sidste år ved samme tid.

Vi antager at det i høj grad er pga. betalingsservice.

Bemærkninger til regnskabet:

Der har været tilskud til turene, hvilket er i overensstemmelse med klubbens
intention (bestyrelsens).
Arrangementudgifter er til mad og drikke.
Vi regner med at udgifter til udsendelse af giro-kort falder i takt med at
medlemmerne tilmelder sig betalingsservice.
Bladet SKI kommer nok aldrig mere.
Der har ikke været nogen

Der er tæret lidt på formuen, men det er til dels overlagt, da bestyrelsen har bedømt
at vi har haft rigeligt på kontoen og at overskuddet skulle komme klubbens
medlemmer til gode.

Bestyrelsen har valgt at give book-tidlig-rabat på turene, hvilket har været dækket
af klubbens formue.

Nuværende balance er stadig fin til at kunne dække udlæg i forbindelse med
turene.
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5. Fremlæggelse af forslag til kommende års aktivitetsplan med
tilhørende budgetforslag

Der blev foretaget en række ændringer i forhold til det udsendte budgetforslag:

Indtægter:

Forhøjet forventet kontingentindtægter for familier til 17.050 (31 familier)
Indmeldelsesgebyr reduceres til 200,- da vi regner med folk tilmelder sig
betalingsservice (og dermed slipper for indmeldelsesgebyr)
Retur fra arrangementer forhøjes til 3.150, for at de samlede indtægter forholdes
uændret.

Udgifter:

Tilskud til klubture sættes til 4.000 (Forventet omkostninger for book-tidlig-
rabat). Disse penge tages fra punktet »Bladet SKI« som slettes.
Sletter »Hockey« da det ikke er et aktivt punkt.
»Nyhedsbrev adm. mv.« bliver omdøbt til »Medlemsadministration« da det
dækker udgifter til Nets mv.

6. Fastsættelse af kommende års kontingent

Det anslås at der har været ca. 120 unikke deltagere på klubbens ture. Deltagertal
er eksl. instruktører, som også er medlemmer af klubben. Så vi anslår at der kun er
ganske få passive medlemmer.

Vores nuværende kontingent vurderes at være passende, også i forhold til
konkurrencen med de øvrige klubber i regionen.

Næste års program
Nordtur: Der er allerede booket 6 hytter, og tilmeldingen er igang.
Sydtur Uge 3 går til Val d’Iser. Nyt hotel: Grand Nord. Foreløbig 21 tilmeldte.

Sytur Classic går til Val Thorens, for at være mere sikker på sne. Det bliv er i uge
12, som er billigere end uge 11. Vi rejser med Danski, som plejer at være lig med
god mad. Vi skal bo på Hotel La Marmotte. Stedet er i den dyrere ende.
Værelserne skulle være pænt store.
Der bliver undersøgt om der er enkeltsenge i dobbeltværelserne. (Skrives ind på



5

•

hjemmesiden når der er update)

Afterski-tur. Det er endnu ikke besluttet om vi laver den. Der skal lidt flere
deltagere end der har været hidtil.

Bestyrelsen syntes det er et godt koncept, som vi gerne vil have igang.

Januar turen var også lang tid om at komme igang.

Vi henviser til de dejlige billeder på Facebook.

Mikael udtrykker betænklighed ved den lange køretur (for 3 dage).
Destinationen er ikke fastlåst. Vi skal bare have et sted hvor vi kan være sikker
på sne. Sydpå er lørdag tit skiftedag, så weekendturer er ikke så nemt. Det er
også tit dyrt.

7. Behandling af indkommende forslag.

Der var ingen indkomende forslag

8. Valg af formand for 2 år (lige år)

Der er ingen modkandidater til Bjørn, som fortsætter som formand.

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

Ikke aktuelt.

10. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer & 11. Valg af 2 suppleanter

Jannie Sandersen trækker sig fra bestyrelsen.

Hun får 3 flasker vin som tak for indsatsen.

Kasper Vibe Leonhardt trækker sig også (ikke til stede).
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Mikael Tümmler melder sig som nyt medlem.

Jan Korsgaard Poulsen træder ind som fuld medlem, og Howard Riley overtager
pladsen som suppleant.

Jannie melder sig som suppleant.

12. Valg af revisor samt revisorsuppleant.

Henrik Højby og Peter Hye fortsætter.

13. Eventuelt

Jyske Bank vil gerne have en masse dokumenter omkring hvem der er
tegningsberettiget, klubbens vedtægter, osv. Bestyrelsen er i gang med at
undersøge hvem der er tegningsberettiget.

Der er åbnet for tilmelding for alle turene.

Der er stadig mulighed for at have et (hjemmeboende) barn med i klubben for 50,-

Der bliver spurgt til om det er det muligt at have en oversigt over tilmeldinger til
turene. Bestyrelsen vil kigge på det.


