Hovedstyrets årsmelding
2015-2016
for Aalesund skiklub

Etter valg på årsmøtet 17/9 2015 er Styret i Aalesund Skiklub for inneværende periode som følger:
Leder:

Erik Lunde

Nestleder:

Oddbjørn Krohn Dalen

Kasserer:

Tove Johannessen

Styremedlem:

Grethe Loe

Styremedlem:

Tone Drabløs

Varamedlemmer:

Torgeir Dalseth, Pål Are Lilleheim

Hyttesjef:

Gard Mek

Leder turgruppa:

Ola Ween

Leder markedsgruppa: Svein Ove Haugen
Leder ungdomsgruppen: Aleksandra Leikanger
Tingrepresentant:

Erik Lunde

Idrettens kontaktutvalg: Oddbjørn Krohn Dalen
Eldres Råd:

Leder Arnfinn Larsen

Aalesunds Skiklub har i dag 458 medlemmer i sitt medlemsregister, med 105 betalende for
inneværende periode. Vi jobber med å vaske medlemsregisteret en gang for alle slik at dette blir
håndterlig og riktig i forhold til klubbens medlemstall. Fire personer er æresmedlemmer: Joachim
Rønneberg, Jon Ketil Gjørtz, Knut Slinning og Børge Hatlebrekke.
Det er avholdt 6 styremøter i perioden, og i tillegg er noen enkeltsaker løst på telefon og e-post.
Det er heller ikke i denne perioden avholdt felles møte med styret og Eldres Råd, men det har vært
en god dialog pr telefon og e-post i perioden.

Klubben har også i år hatt et aktivt år på Standal hytta med mange gode arrangementer, både
klubbhelger forbeholdt klubbens medlemmer, men også topptur helger med god deltagelse. Hytta
har vært utleid i så godt som alle helger til nå i 2016, og Bodil kan melde om stor pågang fra
leietagere. Dette er positivt for klubbens økonomi, men også en utfordring i forhold til slitasje og
vedlikehold. Hyttestyret har fokus på dette og gjør en god jobb i forhold til det daglige vedlikeholdet,
men de har også en god plan for fremtidig vedlikehold av hytten.
Etter en periode med oppfølging av vannkvaliteten på hytta er denne funnet upåklagelig, tilførselen
og kvaliteten er god, dog med et litt for stort kalkinnhold. Vi har imidlertid funnet det hensiktsmessig

å bytte tanken/vannmagasinet da denne begynner å se sine beste dager. Selv om den fungerer greit i
dag ønsker vi å være på den sikre side. Det blir også i den forbindelse tatt grep for å gjøre noe med
kalkinnholdet i vannet. Dette er som kjent ødeleggende for både vaskemaskin, glass og dusj anlegg.
Det planlegges også ny vedbod, renovering av herre garderobe, gulv i grå stua m.m

Standal rennet har i flere år på rad hatt en økende oppslutning, vi har vært heldige med snø
forholdene slik at vi har kunnet ha målgang ved hytten. Dette har ført til en økende oppslutning fra
eksterne deltakere men ikke minst så har deltagelsen fra klubbens medlemmer vært sterkt økende.
Arrangementet i mai ble gjennomført med god deltagelse og høy stemning på hytta, akkurat slik vi
ønsker det. Planleggingen av 75 år jubileet for Standal rennet er i full gang og vi tar høyde for en god
markering av dette. Vi vurderer imidlertid flytting av rennet for neste år, en uke tidligere enn hva
som her vært tradisjonen for rennet. Dette for å sikre målgang ved hytta med tanke på
snøforholdene.
Sti prosjektet fra hytta og opp til platået, samt merkingen i fingersida og Kvanndalen er nå sluttført.
Det har ikke vært noen markering i forbindelse med åpning av prosjektet, men dette vil vi prøve å få
til våren 2017.
Når det gjelder økonomi så henvises det til orienteringen fra kasserer, men vi kan kort oppsummere
med at klubben har en god og sunn økonomi med full kontroll på inntekter og utgifter. Dette tegner
bra for de investeringer som ligge foran oss i forhold til ny vedbod og en mulig forestående
oppgradering av østfløya.
Styret ønsker å takke alle medlemmer som har bidratt i året som har gått, uten det engasjementet og
innsatsen som er lagt ned hadde vi ikke kunnet drive klubben på en så god måte som vi har klart i år.
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