
AKD generalforsamling 23. september 2019. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Fremsendt 16/9 pr. mail 

 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

Fremsendt 16/9 pr. mail 

 

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

indeværende år 

Fremsendes 16/9 pr. mail 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring i vedtægternes paragraf 17 som fremgående 

nedenfor: 

Nuværende vedtægter: 

§ 17 Tilhørsforhold og klageinstans 

Alpint Kraftcenter Danmark varetager alpin konkurrenceskisport for medlemsklubber i Danmarks 

Skiforbund på vegne af Danmarks Skiforbund. 

Foreningen Alpint Kraftcenter Danmark skal til enhver tid efterleve regler og love, som er vedtaget 

af Danmarks Skiforbund og de forbund som Danmarks Skiforbund er underlagt. Ligeledes skal 

foreningen efterleve de overordnede politikker, der vedtages af bestyrelsen for Danmarks 

Skiforbund for det alpine område. 

Såfremt der skulle opstå tvister i relation til foreningens formål og aktiviteter, som ikke lader sig 

løse gennem det normale bestyrelsesarbejde jf. § 11, kan sådanne af bestyrelsen eller 

medlemsklubberne bringes op på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i 

overensstemmelse med § 8 og § 9. Generalforsamlingen er som nævnt i § 8, stk. 1 foreningens 



øverste myndighed. I helt særlige tilfælde kan en medlemsklub, der ikke er tilfreds med 

generalforsamlingens afgørelse, som en sidste instans indklages til Danmarks Skiforbunds 

bestyrelse, herunder Ordensudvalget under Danmarks Skiforbund. 

Ændringsforslag (tilføjelse med fed skrift, udgået tekst gennemstreget) 

§ 17 Tilhørsforhold og klageinstans 

Alpint Kraftcenter Danmark varetager alpin konkurrenceskisport for medlemsklubber i Danmarks 

Skiforbund på vegne af Danmarks Skiforbund. 

Foreningen Alpint Kraftcenter Danmark skal til enhver tid efterleve regler og love, som er vedtaget 

af Danmarks Skiforbund og de forbund som Danmarks Skiforbund er underlagt. Ligeledes skal 

foreningen efterleve de overordnede politikker, der vedtages af bestyrelsen for Danmarks 

Skiforbund for det alpine område. 

Såfremt der skulle opstå tvister i relation til foreningens formål og aktiviteter, som ikke lader sig 

løse gennem det normale bestyrelsesarbejde jf. § 11, kan sådanne af bestyrelsen, eller 

medlemsklubberne eller individuelle medlemmer bringes op på en ordinær eller ekstraordinær 

generalforsamling i overensstemmelse med § 8 og § 9. Generalforsamlingen er som nævnt i § 8, 

stk. 1 foreningens øverste myndighed. I helt særlige tilfælde kan en medlemsklub, der ikke er 

tilfreds med generalforsamlingens afgørelse, som en sidste instans indklages til Danmarks 

Skiforbunds bestyrelse, herunder Ordensudvalget under Danmarks Skiforbund. 

Argument: AKD er oplyst af DskiF, at der juridisk ikke er hjemmel til at bringe sager 

der omhandler AKD´s drift og virke op i DskiF ordensudvalget. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 

På valg til bestyrelsen er: 

Ole Mathiassen (AaS), 2 årig periode 

Michael Hanghøj (SH), 2 årig periode 

Dertil ønsker Henrik Kirk (KS) at udtræde efter 1 år af en 2 årig valgperiode. 

Derfor skal der vælges/genvælges 2 bestyrelsesmedlemmer til en 2 årig periode og 1 

bestyrelsesmedlem til en 1 årig periode. 

 

7. Valg af revisor og revisor suppleant 

 

8. Eventuelt 


