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1. Valg af dirigent.
Dannie Hansen
2. Valg af referent.
Morten Vestergaard
3. Registrering af fremmødte.
Der var 5 fremmødte. Rigtig god snak omkring tankerne for klubben og hvordan vi
vækster klubben. Det er vigtigt at vi får nye medlemmer ind, så vi kan vokse os større
og dermed sikre den bedste drift af klubben.
4. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse.
Klubben er stiftet for at fremme skisporten og skabe socialt netværk mellem
skiløbere i Esbjerg og omegn. På mødet hørte vi hinandens synspunkter om hvorfor
at vi ville være medlem af en skiklub, og fælles for dette var at lave sociale
arrangementer, med folk der er ligesindet og dyrker skisporten. Klubben skal være
åben for alle, uanset alder og teknisk niveau.
5. Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter.
Forskellige forslag på arrangementer i klubben, såsom endags skitur til Skidome i
Hamborg. Rulleski arrangementer til sommer, der blev snakket om at lave ture med
de andre skiklubber for at hjælpe hinanden på tværs. Foredrag om ski udstyr i januar
måned 2019 hos Intersport, hvor vi mødes en aften i butikken og får ski tips omkring
køb af ski samt skiudstyr. Vi fik en lang og konstruktiv snak omkring vores årlige ski
tur, omkring destinationer, indkvartering og forventninger til sådan tur. Vi vil
arrangere vores første fælles skitur sæson 2020. Tilmeldingen og arrangeringen af
denne tur vil blive i sommeren 2019, hvor bestyrelsen vil indhente forskellige tilbud
til klubben omhandlende transport, indlogering, aktiviteter og andet. Ved tilmelding
til ski turen vil der blive opkrævet depositum, dette vil såfremt man melder fra i god
tid (vil fremgå ved tilmelding) refunderes. Klubben bestræber sig på at være ude i
god tid med alle arrangementer, så folk kan finde tid i kalenderen til dette. Der blev
desuden også snakket om foredrag for eksempelvis Rasmus Dalberg Jørgensen. Der
vil blive søgt om lokaler hos kommunen, så vi har klub lokale til vores forskellige
arrangementer og generalforsamling.
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6. Bestyrelse i klubben.
Formand Dannie Hansen. Kontaktoplysninger opdateret på hjemmeside
Næstformand Morten Vestergaard. Kontaktoplysninger opdateret på hjemmeside
Kasserer Louise Holm. Kontaktoplysninger opdateret på hjemmeside
Der vil til den ordinære generalforsamling være muligt for alle at opstille til
bestyrelsen og vi beder alle der skulle have interesse for dette at stille op.
Det er vigtigt vi får en stærk kerne i klubben, som vil arrangere turene, samt lede
klubben. Vi er en klub for alle og vi vil at alle bliver hørt.
7. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter.
Vores vedtægter er lagt op på hjemmesiden og godkendt af bestyrelsen.
Klubbens vedtægter skal til enhver tid følges. Ud over vedtægter udarbejder klubben
også en politik for klubben generelt.
8. Eventuelt.
Vi var alle enige om at Esbjerg trængte til en skiklub og at der er potentiale for at
klubben vil få en masse medlemmer. Vi vil arbejde tæt med Danmarks Skiforbund og
Esbjerg kommune om at skabe de bedste rammer for medlemmer, så vi tiltrækker
endnu flere. Derudover vil vi indgå samarbejde med andre skiklubber, så vi kan
trække på deres erfaring samt arrangere fælles skiture med dem.
Vi takker for et rigtig godt møde og vi ser frem til at skabe en skiklub for alle.

