Referat af Generalforsamlingen 2022 i Ruten Skiklub, 24.april
2022
Ishøj Vandrehjem.
Dagsorden efter vedtægterne.
Tilstede var 16 medlemskaber med 22 voksne og 2 børn.
Formanden Therese Vedel bød velkommen og foreslog Nynne Forchhammer, som
Dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, i det
invitationen var udsendt pr. e-mail til medlemmerne 20.marts 2022.
Ad 2) Formandens beretning:
Endnu et år med Corona og derved usikkerheden om vi kunne komme til Ruten i
vinter. Mange restriktioner, men det lykkedes, og vi var meget glade for den smule,
men gode sne.
I august var Dansk Vandrerlav også på besøg.
Alt blev lukket ned før jul, men heldigvis lukket op igen, og 11.feberuar helt åbent.
Vi glæder os til at komme til sommer og selvfølgelig også til vinter.
Skiklub bladet overvejer vi om, det fremover skal trykkes i Norge hos Arthurs
bladtrykker. Og så blive sendt med Posten fra Norge – det er faktisk billigere end at
sende dem i Danmark.
Vi ændrede jo for nogle år siden til at afholde Årsmødet på den 1.søndag i maj, med
et ønske om at der så ville komme flere med, også med børn. Det har ikke været den
store succes, da der er mange andre arrangementer i weekenderne i starten af maj.
Så bestyrelsen vil stille forslag til næste år, om at evt. gå tilbage til 1.mandag i maj
igen.
Næste år bliver det dog søndag d.7.maj 2023.
I norske kredse kender man til Ruten Skiklub.
Ad 2a) sidste nyt fra Ruten V/Berit
Berit takkede for, at de måtte komme til mødet. Det er jo ikke så længe siden, at vi
så hinanden sidst.
De var på den sidste skitur i mandags (2.påskedag).

Det har været en fantastisk vinter efter to dårlige år.
Dog nogle Coruna afbud. Nogle kom så til Påske i stedet.
Det var en varm Påske med +10-12°C – ugen efter, så -12°C. Når det er længere lyst,
og sneen stadig ligger der, er det meget specielt. Der var dårlige sneforhold, men
Holger var da ude at køre to gange i påsken.
Det var svært at få personale – især i køkkenet, så Berit stod der nærmest døgnet
rundt og var helt brak. Der kom dog lidt mere hjælp lidt senere.
Det var en mærkelig og hård sæson, hvor personale desværre også blev ramt af
Covid-19, som gjorde det ekstra hårdt for resten. Uge 7 var meget hård.
Der kommer også mange gæste til sommer og næste vinter også. Forhåbentlig uden
usikkerheden.
Mange tak til Dansk Vandrelaug, for at de kommer hver sensommer.
Det var meningen, at der skulle have være skiftet vinduer i nogle af værelserne før
sæsonen, men vinduerne blev først leveret i februar, så de måtte vente til senere.
Ad 2b) Hjemmesiden.
Svend lagde ud med sin egne betragtning. Det har været en lang vandring. Emma og
Lauge savnede sneen og Berits mad. Så endelig i vinter var de fremme – Svend viser
nogle billeder af børnene ved ankomsten. Store smil.
På det sidste år har der være 199.355 besøg på hjemmesiden. Der er lagt 400 nye
billeder op, så der nu er i alt 4.000 billeder. Der mangler dog stadigt, specielt
historier og billeder fra 2014.
Der er kommet ny opdatering af softwaren, så siden er mere sikker.
Ad 3) Regnskabet for 2021 blev gennemgået af Michael. Vi er kommet ud af 2021
med et lille underskud på 1220 kr. som skyldes Klubbens tilskud til Årsmødet 2021.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
Ad 3a) bestyrelsen forslog at kontingentet er uændret på 140 kr. for en husstand.
Dette blev tillige godkendt af forsamlingen.
Ad 4) Valg af bestyrelse.
Bestyrelsen er uændret:

Therese Vedel (Formand)
Michael Rolf Jacobsen (Kasserer)
Svend Gundestrup (Webmaster)
Maria Bruun Skipper Schween
Anne Bruun Skodborg

Ad 6) Valg af redaktør.
Bestyrelsen fungerer som redaktion.

Alle uger blev dækket inklusive sommer uger.
Ad 7) Valg af revisor:
Ole Bertelsen blev genvalgt som revisor.
Rasmus Bugge Jensen som revisor suppleant.
Ad 8) Indkomne forslag.
Bestyrelsen forslog at betalingsfristen for kontingent ændres fra 1/ 5(i henhold til
vedtægterne) til 1/4. Det er det sidste mange år været praktiseret en frist der hed
15.jaunar, som jo ikke har været i henhold til vedtægterne. Det beklager
bestyrelsen.
Betalingsfristen 1/4 er så gældende fra 2023.
Der skal gerne planlægges en Jubilæumstur til september 2023.
Der blev nedsat et jubilæumsudvalg: Nynne Forchhammer, Therese Vedel, Svend
Gundestrup (Emma) og Michael Rolf Jacobsen.
Ad 9) Evt.
Ingen indlæg.
Konkurrencen:
Ruten Fjellstue havde mange præmier med, herunder som vanligt en uges ophold.
Vinderne:
Stort glas honning: Kirsten Albinussen, Nils Jørgensen, Therese Vedel, Rolf
Albinussen.
Stor Arthur Øl+ lille glas honning: Hanne Risør, Rolf Albinussen, Lauge Gundestrup.
En uges skileje+ lille glas honning: Svend Gundestrup.
Badestampe 2 pers.+ lille glas honning: Ole Bertelsen, Lise Lotte Rimer, Michael Rolf.
Ølsmagnings bræt+lille glas honning: Therese Vedel, Christian Lauritzen.
Norsk Aquavit: Matine Grage
En uges ophold på Ruten Fjellstue: Nils Jørgensen.
Ref.: MRJ 20220522.

