
AKD generalforsamling 30. august 2016 

Sted: Odense Congres Center, Ørbækvej 350, 5250 Odense 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (fremsendes senere) 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse  

4. Forelæggelse og vedtagelse af budget inklusiv fastlæggelse af kontingent for det 

indeværende år 

5. Behandling af indkomne forslag (se nedenfor)  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. Kim Skov Jensen (Skiklubben 

Hareskov) og Lars Mensal (Holte Skiklub) er på valg. Der skal vælges 2 nye 

bestyrelsesmedlemmer og en ny suppleant til bestyrelsen til afløsning for Niels Leth 

(Hobro Skiklub) der i foråret overtog en ledige plads i bestyrelsen efter Karsten 

Lykke Jensen (Hobro Skiklub). Kandidater er velkomne. 

7. Valg af revisor og revisor suppleant 

8. Eventuelt 

 

 

 

 

 



Angående dagsorden punkt 5:  

AKD bestyrelsen fremlægger 3 forslag til ændringer i AKD vedtægterne 

 

A)  

 

§ 11 i sin helhed i dag: 

 

Bestyrelsen har af generalforsamlingen fået ansvar for at varetage den løbende drift 

af Alpint Kraftcenter Danmark's aktiviteter og finansielle forhold, herunder 

optagelse og eksklusion af medlemmer. 

 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen er til stede. 

Bestyrelsen fører en protokol over bestyrelsens forhandlinger. Denne protokol er 

tilgængelig for alle medlemmer af Alpint Kraftcenter Danmark. 

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

 

Foreningen tegnes af formanden og kasseren. Bestyrelsen kan beslutte, at Alpint 

Kraftcenter Danmark's daglige ledelse varetages af en ansat kraftcenterchef. 

Bestyrelsen ansætter og afskediger kraftcenterchefen og aftaler - og følger op på - 

ansættelsesvilkår, stillingsbetegnelse samt resultatmål. Bestyrelsen kan også 

ansætte andre fornødne medhjælpere til at forestå Alpint Kraftcenter Danmark's 

aktiviteter. Bestyrelsen kan udstyre kraftcenterchefen og medhjælpere med 

prokura. 

 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående 

opgaver. 

 

Forslag til ny formulering af § 11: 

 

Bestyrelsen har af generalforsamlingen fået ansvar for at varetage den løbende drift 

af Alpint Kraftcenter Danmark's aktiviteter og finansielle forhold, herunder 

optagelse og eksklusion af medlemmer. 

 



Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen er til stede. 

Bestyrelsen fører en protokol over bestyrelsens forhandlinger. Denne protokol er 

tilgængelig for alle medlemmer af Alpint Kraftcenter Danmark. 

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

 

Bestyrelsen kan beslutte, at Alpint Kraftcenter Danmark's daglige ledelse varetages 

af en ansat kraftcenterchef. Bestyrelsen ansætter og afskediger kraftcenterchefen 

og aftaler - og følger op på - ansættelsesvilkår, stillingsbetegnelse samt resultatmål. 

Bestyrelsen kan også ansætte andre fornødne medhjælpere til at forestå Alpint 

Kraftcenter Danmark's aktiviteter. Bestyrelsen kan udstyre kraftcenterchefen og 

medhjælpere med prokura. 

 

Bestyrelsen tegnes af formanden og kasseren eller, i tilfælde af at bestyrelsen 

beslutter at give prokura til f.eks. en kraftcenterchef, af denne i forening med enten 

kasseren eller formanden tegner bestyrelsen i forbindelse med økonomiske 

dispositioner. 

 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående 

opgaver. 

  

Begrundelse 

I øjeblikket er det kun formand og kasserer, der i fællesskab tegner foreningen og 

kan foretage økonomiske dispositioner. Kasseren registrerer alle betalinger i 

netbank og formanden godkender. Det besværliggør hverdagen lidt, at den daglige 

leder (Henrik Oxholm) ikke kan deltage i denne proces og at vi ikke kan få et 

betalingskort udstedt til ham. For at håndtere dette, men samtidig sikre at der er 

fire øjne på større økonomiske dispositioner foreslår bestyrelsen ovenstående  

ændring af § 11 (bestyrelsens beslutninger og tegningsret) 

 

 

 

 

 

 



B) 

 

§ 2 i sin helhed i dag: 

 

Formål 

Foreningens formål er 

1. At fremme og udbrede kendskabet til alpin konkurrence skikløb 

2. At understøtte skiklubber under DSKIF med rekruttering og talentudvikling af 

alpine   konkurrenceskiløbere 

3. At medvirke til udviklingen af dedikerede skiatleter frem mod deltagelse i 

international alpin skisport 

4. At medvirke til fastholdelse af junior konkurrenceskiløbere på et nationalt 

sportsligt niveau 

5. At samle, koordinere og udvikle alle operationelle aktiviteter under punkt 1-4. 

 

Forslag til ny formulering af § 2: 

Formål 

Foreningens formål er 

 

1. At fremme og udbrede kendskabet til alpin konkurrence skikløb 

2. At understøtte skiklubber under DSKIF med rekruttering og talentudvikling af 

alpine   konkurrenceskiløbere 

3. At medvirke til udviklingen af dedikerede skiatleter frem mod deltagelse i 

international alpin skisport 

4. At supportere og drive eliten indenfor dansk alpin konkurrenceskiløb 

5. At medvirke til fastholdelse af junior konkurrenceskiløbere på et nationalt 

sportsligt niveau 

6. At samle, koordinere og udvikle alle operationelle aktiviteter under punkt 1-5. 



C) 

§ 8 stk. 2 i sin helhed i dag: 

 

Ordinær generalforsamlin afholdes en gang årligt ultimo juni eller primo agust 

 

Forslag til ny formulering af § 8 stk. 2: 

 

Ordinær generalforsamlin afholdes en gang årligt i 3. kvartal  

 

 


