Referat af generalforsamling den 22. marts 2012 i Skøjteklub København
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forlæggelse af regnskab og budget for det kommende år
5. Rapport fra udvalg
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af kasserer
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af bestyrelsessuppleanter
10. Valg af revisor
11. Valg af løberrepræsentant
12. Eventuelt

Ad. Pkt. 1. og 2 – Valg af dirigent og referent.
Lea Svane valgtes til dirigent. Nadja Haubroe valgtes til referent.
Ad. Pkt. 3 – Bestyrelsens beretning (uddybende se vedlagte)
Klubben generelt i god fremdrift, børnene trives og takket være et super godt og engageret
trænerteam har klubben igen i år haft rigtig mange gode resultater.
Klubbens hjemmeside og Facebooksiden er blevet vældig populær både blandt de unge løbere og
blandt forældrene. Der er masser af aktivitet begge steder.
Der er det forgangne år blevet lavet ansættelses og lønpolitik for klubbens trænere.
Showhold, Christmascamp, Bingospil mv. har givet lidt ekstra indtægter til klubben og har været
store succeser som vi håber på at kunne gentage næste sæson.
Der skal iværksættes politiskarbejde for at sikre, at vi kan bevare klubben på Østerbro. Hertil håber
bestyrelsen på, at nogle forældre vil melde sig aktivt til at deltage. Det kræver stort overblik og
overskud og der er meget brug for ekstra hoveder og hænder.
I morgen den 23. marts 2012 er der møde med Københavns Kommune med henblik på afgørelse
på vores ansøgning om at få forlænget perioden. Resultatet heraf er desværre et afslag, dog med
tilkendegivelse fra Kommunen om, at vi muligvis kan få 10 måneders istid næste sæson.
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På Kommunens møde vil Boblens fremtid bl.a. også blive drøftet. Der har været mange
udmeldinger og der er stadig mange ubesvarede spørgsmål: skal den oprindeligt planlagte hal
placeres i Ørestaden? vil Kommunen bibeholde en hal hvor Boblen ligger nu? Osv.
Plan – og Arkitekturudvalget har lavet nye planer for den skøjtehal der skal bygges i Ørestad. Dette
projekt vil koste 30 mio. kr. mere end den oprindeligt planlagte hal.
Pt. stikker signalerne i alle retninger og derfor er det super vigtigt, at vi bliver ved at holde
politikerne op på deres løfter og deltager i debatten.
Multihallen i Ørestad er vedtaget rent politisk – Skøjtehallen er endnu ikke.
KSF (Hockey klubben) og SKK samarbejder desværre ikke omkring det politiske arbejde. KSF støtter
en hal i Ørestad, men vil gerne bruge en Østerbro hal, hvis vi får den igennem hos Kommunen.
Generelt kan siges, at der virkelig skal strammes op for at forbedre regnskabet – endnu en grund
til at det er vigtigt, at sponsorudvalget kommer i gang. Der skal fokus på at skaffe penge til
klubben.
Bestyrelsen har flere forslag til hvad der kan gøres, men det kræver, at de forskellige udvalg
(herunder sponsor og rekrutteringsudvalg) bliver styrket med flere aktive forældre.
Der skal fokus på rekrutteringen for at få gang i medlemstilgangen især på skøjteskolen.
Se endvidere bestyrelsens beretning som er udsendt tidligere og er vedlagt dette referat.
Ad pkt. 4 – Forelæggelse af regnskab og budget
Regnskab er udarbejdet af revisor Anders Ladegaard.
Regnskab medsendes dette referat.
I år er der for første gang kørt med 2 måneders opkrævninger, hvorfor kontingentet ser
anderledes ud end sidste år. Det skyldes desværre ikke at vi har fået mange flere medlemmer.
I alt tæller klubben 250 medlemmer (sidste år 279).
Kantinedriften kører rundt. Dog bemærkes det, at det er en smule misvisende i regnskabet, da der
fra kantinens regnskab er brugt penge på kontorartikler.
Vi har desværre også haft indbrud i år, det kostede ca. 20.000 kr.
Christmas Camp gav et flot overskud på 32.000 kr.
DSU kontingentet opkræves pr. medlemstal: 200 kr. pr. medlem.
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Nyanskaffelser er konteret som andre tilgodehavender, da vi bl.a. har penge til gode hos
Københavns Kommune.
Der bliver brugt meget tid på udsendelse af rykkerbreve pga. manglende betaling af
medlemskontingenter. Bestyrelsen har vedtaget at der fremadrettet bliver indført rykkergebyrer.
PBS kunne være en løsning til aflastning heraf.
Der er budgetteret med sponsorindtægt på 50.000 kr. det kommende år. Dette synes nogen var
højt sat, men med større fokus på sponsorudvalget er det bestyrelsens opfattelse, at dette er et
opnåeligt mål. Alene salget af lillebrorlodder kunne skaffe de 25.000 kr. Det er derfor også vigtigt,
at alle løbere deltager, når der er disse aktiviteter.
Samtidig er der søgt om Team Copenhagen støtte og det forventes, at vi der kan hente ca. 90.000
kr. – Der kan max. søges om 150.000 kr.
Et alternativ til at få flere penge ind er kontingentforhøjelse, hvilket bestyrelsen vil arbejde hårdt
for at undgå. Men det skal noteres, at det i sidste ende kan blive nødvendigt. Igen derfor er det
vigtigt, at der bliver lagt en fælles strategi med engagerede udvalg og bestyrelsen i samarbejde.
Regnskabet blev godkendt i sin helhed.
Ad Pkt. 5 – Rapport fra udvalg
Se bestyrelsens beretning.
Mange gode ideer blev drøftet.
Det aftaltes, at bestyrelsen vil indkalde forældrene i klubben til et stort brainstormmøde, hvor
ideer kan vendes og konkrete projekter defineres i fællesskab.
Ad. Pkt. 6 – Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
Ad. Pkt. 7 – Valg af kasserer
Klubbens højt skattede kasserer gennem de sidste to år, Trine Jensen har valgt, at trække sig fra
posten. Bestyrelsen takkede Trine for den tid hun har investeret i klubben og for hendes store
bidrag med at få ryddet op og sat system i regnskaberne.
Kasserer jobbet er et meget tidskrævende job og det drøftedes, om man evt. kunne uddelegere
nogle af opgaverne til en hjælper.
Katja Clausen valgtes til kasserer.
Bestyrelsen støtter op med hjælp til ad hoc opgaver.
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Ad Pkt. 8 – Valg af bestyrelse
Pia Thye har valgt at trække sig fra bestyrelsen, men bliver heldigvis stadig som formand for
forældreudvalget. Et udvalg hvis succes Pia har en stor del af æren for.
Jens Schack genvalgtes som bestyrelsesmedlem, Peter Zeuten genvalgtes som bestyrelsesmedlem
og Nadja Haubroe valgtes som nyt bestyrelsesmedlem.
Ad Pkt. 9 – Valg af bestyrelsessuppleanter
Søren Dahl genvalgtes som suppleant og Steffan Mathiessen valgtes som ny suppleant.
Ad Pkt. 10 – Valg af revisor
Anders Ladegaard genvalgtes som revisor.
Ad Pkt. 11 – Valg af løberrepræsentant
Ingen har tilkendegivet at stille op som løberrepræsentant.
Bestyrelsen arbejder på, at få dette opdateret i forhold til den nye holdstruktur.
Ad Pkt. 12 ‐ Eventuelt
Ingen punkter

Som referent:

____________________________
Nadja Haubroe, 24. marts 2012

Bestyrelsesformand:
____________________________
Peter Zeuten, . ‐ 2012
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