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Referat af generalforsamling i Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) 
 
Tid: Tirsdag den 9. august 2022 kl. 18.30. 
Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby samt virtuelt via Zoom. 
 
Til stede: 
Aarhus Skiklub: Jacob Gram Carlsen, Claus Lund, deltog virtuelt  
 
Skiklubben Hareskov: Steen Rath, formand, Søren Bank, Kristian Richardt, Morten Boldsen, Jesper 
Ljungberg Jesper Brøns 
 
AKD: Michael Hanghøj (Skiklubben Hareskov), Søren Witt (Skiklubben Hareskov), Ole Mathiassen (Aarhus 
Skiklub, deltog virtuelt), Carsten Reffeldt Wexel (Skiklubben Hareskov), Kim Skov Jensen (Skiklubben 
Hareskov deltog virtuelt). 
 
DSkiFs bestyrelse Kuno Brodersen 
 
Stemmefordeling: 

• SH: 3 stemmer 

• KS: 2 stemmer 

• Århus: 2 stemmer 

• DSkiF 1 stemme 
 
Da Københavns Skiklub ikke er til stede, er der 6 stemmer repræsenteret ved Aarhus Skiklub, Skiklubben 
Hareskov samt DSkiF. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent  

Formanden for AKD Michael Hanghøj bød velkommen og foreslog derefter Morten Boldsen, Skiklubben 
Hareskov som dirigent. 

Morten blev valgt. 

 

Michael Hanghøj foreslog Lene Svanebjerg, DSkiFs sekretariatet som referent. Lene blev valgt. 

 

Morten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt samt beslutningsdygtig og gav derefter 
ordet til ordet til Michael Hanghøj. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

Formand Michael Hanghøj fremlagde bestyrelsens beretning. 

 

Beretningen lægges på forbundets hjemmeside AKD bestyrelsens beretning for sæsonen 2021-2022 ver 1 
220810 (skiforbund.dk) 

 

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. 

 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse (se bilag 1) 

AKDs kasserer Kim Skov Jensen fremlagde regnskabet for 2021 

 

Spørgsmål 

http://www.skiforbund.dk/wp-content/uploads/2022/08/AKD-bestyrelsens-beretning-for-saesonen-2021-2022-ver-1-220810.pdf
http://www.skiforbund.dk/wp-content/uploads/2022/08/AKD-bestyrelsens-beretning-for-saesonen-2021-2022-ver-1-220810.pdf
http://www.skiforbund.dk/wp-content/uploads/2022/08/Bilag-1-Alpint-Kraftcenter-Aarsrapport-2021-underskrevet.pdf
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Jesper Brøns: Er det rigtigt set at AKD har formået at lave overskud? 

 

Kim: Ja det er korrekt hvis man korrigerer for hensættelser vil regnskabet vise et overskud. 

 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

 

4. Forelæggelse og vedtagelse af budget inklusive fastsættelse af kontingent for indeværende år (se bilag 
2) 

AKDs kasserer Kim Skov Jensen fremlagde budgettet. 

 

Kontingentfastsættelsen for AKD-løbere: 

AKD-medlemskab Skiteam i aldersgruppen U12+U10+U8: 500 kr. 

AKD-medlemskab U16 Raceteam i aldersgruppen U14+U16: 1.500 kr. 

AKD-medlemskab FIS-alder: 2.250 kr. 

 

Spørgsmål 

Steen Rath, SH: Økonomisk støtte til A løberne regner man med det samme antal A løbere som sidste 
sæson? 

Kim Skov Jensen: Vi regner med 4 A løber. Sidste sæson var der 3 A-landsholdsløbere. 

 

Steen Rath, SH: Er det nye eller gamle atleter? 

Kim Skov Jensen: Det drejer sig om: 

Casper Dyrbye 

Kristiane Roer Madsen 

Christian Skov Jensen 

Bestyrelsen regner med at der er 4 atleter der kan kvalificere sig til støtte. 

 

Steen Rath, SH: Med de indsatser der er påbegyndt i AKD, så må det vel resultere i flere A løbere? 

Michael Hanghøj: I denne sæson regner vi med 4, men potentielt er det muligt at 8 atleter kan kvalificere 
sig til at blive A-landsholdsløbere. 

 

Steen Rath, SH: De nye forslag til ekstra kontingenter til klubberne, hvor meget bliver klubberne reelt 
pålagt, kigger vi potentielt ind i en fordobling? 

 

Michael Hanghøj: Vi fordobler ikke beløbet, vi forventer ikke den store vækst i U16 gruppen. 

 

Kim Skov Jensen: I forrige sæson var indtægterne fra klubkontingenterne omkring 60.000 kr., sidste sæson 
ca. 70.000 kr. og næste sæson regner vi med ca. 80.000 kr, så der kan være tale om en mindre stigning. 

 

Carsten Reffeldt Wexel: i forhold til U16 og U14 grupperne har der været 50% vækst. Og det er på tværs af 
medlemsklubberne. 

 

Jesper Brøns, SH: Hvornår er Christian Borgnæs berettiget til at stille op og få støtte? 

Michael Hanghøj: Christian Borgnæs vil stille op for Danmark nu i denne sæson og er berettiget til at få 
støtte om 2 år, da vi har en toårs karensperiode. 

 

Jesper Brøns, SH: Kan man regne med at den vejledning om støtte der foreligger på hjemmesiden eller 
arbejdes der med at lave en ny? 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.skiforbund.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F08%2FBilag-2-AKD-budget-og-kontingent-2022-23-til-godkendelse-pa%25CC%258A-generalforsamlingen-090822.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.skiforbund.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F08%2FBilag-2-AKD-budget-og-kontingent-2022-23-til-godkendelse-pa%25CC%258A-generalforsamlingen-090822.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
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Michael Hanghøj: Vi arbejder ikke med det og forventer ikke væsentlige ændringer i vejledningen i denne 
sæson, men det er et ønske at stramme kravene efterhånden som vores atleter opnår et højere 
kompetenceniveau. Det gør de heldigvis, bliver bedre og flere, hvilket også viser at vores arbejder virker. 

 

Jesper Brøns, SH: Skal hensættelserne på 254t + 100t bruges på aktiviteter eller har man gemt lidt til 
fremtidig drift? 

Kim Skov Jensen: Hensættelserne er udelukkende til aktiviteter. 

 

Ole Mathiassen: AKD har forsøgt at finde et leje på kontingenter som tilgodeser både store og små klubber. 

Carsten Reffeldt Wexel: Tilføjer at klubkontingent pålægges kun når man har købte en pakke. 

 

Generalforsamlingen vedtog budgettet og kontingent. 

 

5. Behandling af indkomne forslag  

AKDs bestyrelse har ikke modtaget nogen forslag. 

 

6. Valg af formand (lige år)  

Michael Hanghøj. Var på valg og genopstillede 

Michael Hanghøj blev enstemmigt valgt. 

 

7. Valg af op til 5 bestyrelsesmedlemmer  

Kim Skov Jensen. Var på valg og genopstillede 

Kim Skov Jensen blev enstemmigt valgt. 

 

Ole Mathiasen – ikke på valg. 

 

Søren Witt Var på valg og genopstillede 

Søren Witt blev valgt enstemmigt 

 

8. Valg af suppleant til bestyrelsen  
Bestyrelsen foreslog Carsten Reffeldt Wexel  
Carsten Reffeldt Wexel blev enstemmigt valgt for 1 år. 
 
9. Valg af formand for ordensudvalget (2 år) 
AKDs bestyrelse foreslog Kristian Lyhne Damgård.  
Kristian Lyhne Damgård blev enstemmigt valgt. 
 
10. Valg af to medlemmer til ordensudvalget (2 år) 
AKDs bestyrelse foreslog Kasper Nyholm  
samt  

Kristian Richardt. 
 
Ole Mathiassen:  Aarhus Skiklub vil gerne foreslå Jesper Aaris Nielsen som medlem af 
ordensudvalget. 
 
Kort præsentation af Jesper: 
Lidt om mig 
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Jeg er 57 år. Bor i Aarhus V, med mine 2 børn på 13 og 16, som begge står på ski i Aarhus skiklub. Valdemar 
kører med Youthteam/Raceteam. 
 
Mit arbejde med shipping og befragtning af skibslaster Worldwide, har bragt mig vidt omkring. De sidste 
35år har jeg bla. Været partner/ejer af 3 Shipping firmaer, bla.  Bay Shipping A/S, i 20 år. 
  
I dag er jeg ejer/founder af Shipping & trading ApS. Hvor vi arbejder med skibstransport af biomasse og 
grainprodukter, samt opsøgende handel med biomasse. 
  
Jeg har erfaring med personaleledelse, virksomhedsledelse, udvikling, strategi 
Og daglig drift. 
  
Igennem tiden har jeg deltaget i div. Bestyrelses arbejde. I 10 år var jeg formand for branche foreningen FSA 
– Foreningen af shipping virksomheder ved Aarhus havn 
(30-40 firmaer). Og alm. bestyrelsesmedlem i ATG – Aarhus Transport Group. 
 
Forhandling og mægling er en del af mit daglige virke både i skrift og tale. Og på forskellige sprog; 
Engelsk/Tysk og ’Skandinavisk’. 
  
Jeg deltager gerne i arbejdet med ordensudvalget under AKD. 
  
Venlig hilsen/Kind regards, 
  
Jesper Aaris Nielsen 

 
 
Morten Boldsen, SH: Man kan evt. foreslå at Kasper Nyholm stiller op som suppleant i stedet, derved 
undgår vi kampvalg. 
 
Kim Skov Jensen, SH: Jeg har talt med Kasper om at dette kunne blive en mulighed, og han er villig til at 
stille op som suppleant. 
 
Morten Boldsen, SH: Det er ok for mig. Jeg trækker mig som kandidat. 
 

Kristian Richardt og Jesper Aaris Nielsen blev begge enstemmigt valgt. 
 
11. Valg af en suppleant til ordensudvalget (1 år) 
AKDs bestyrelse foreslog Morten Boldsen. 
 
Jævnfør dagsordenpunkt 10, så trak Morten Boldsen sit kandidatur tilbage og Kasper Nyholm blev 
enstemmigt valgt som suppleant til ordensudvalget. 
 
12. Valg af revisor. 
AKDs bestyrelse foreslog ALBJERG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 

Generalforsamlingen bakkede op om bestyrelsens forslag og Albjerg blev valgt som revisor. 

 
13. Eventuelt 
Intet til dette punkt. 
 
Morten Boldsen takkede de fremmødte og afsluttede mødet. 
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Skrevet af  
Lene Svanebjerg 
 
 
Godkendt per. E-mail af dirigent Morten Boldsen og formand for Alpin Kraftcenter Danmark Michael 
Hanghøj 7. september 2022. 


