Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Skøjteklub København Ryparken
Afholdt torsdag d. 7. okt.2010

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Behandling af forslag om sammenlægning af SKK og SKKR. (Forslaget er
vedlagt som bilag.)
3. Generalforsamlingen afventer resultatet af generalforsamlingen i SKKR. Såfremt
forslaget om sammenlægning af SKK og SKKR vedtages i begge klubber
fortsættes i en samlet generalforsamling.
4. Behandling af forslag til ændring af vedtægter. Forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest den 23. september kl.12.00 (Bestyrelsens forslag er vedlagt som
bilag.)
5. Regnskab og budget
6. Valg til bestyrelsen.
7. Eventuelt.

Punkt 1
Bestyrelsen har forslået Jurist Lea Svane til dirigent. Ingen andre kandidater eller opponenter.
Referent er Jens Schack
Lea Svane (fremover forkortet LS) konstaterer, at den ekstraordinære generalforsamling er rettidigt
indkaldt og lovlig. Det konstateres, at der er 28 stemmeberettigede tilstede, der alle har modtaget
stemmeseddel.
LS informerer, om at formålet med den ekstraordinære generalforsamling er, at lægge de to klubber
sammen og få rettet vedtægterne til.
Punkt 2
Forsalg 2 er forslag om sammenlægningen (se dagsordenen).
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Ingen stemmer imod forslaget er enstemmigt vedtaget.
Herfra fortsættes de to ekstraordinære generalforsamlinger som én.

Lars Rørly spørger, om det er muligt, at fremsætte ændringsforslag til fremsatte forslagsændringer.
Dette afvises af LS og den øvrige forsamling, da man mener, at det er bedst at holde sig til formalia.
Hvis nogle forslag er forkert formuleret, må vi tage dem af eller stemme dem ned. De kan så
omskrives og fremlægges ved næste generalforsamling.
Michael Westergreen vil gerne have ændret i et forslag. Det afvises af LS i henhold til ovenstående,
men han er velkommen til, at udtale sig når vi kommer til pågældende forslag.

Forslag 3 er forslag om vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen.
Herefter tages de enkelte ændringer en paragraf af gangen.
Formuleringerne kan ses i materialet udsendt sammen med indkaldelsen. (vedlægges referatet)
Ændring i § 2 – vedtaget
Ændring i § 4 – stk 1 vedtaget.
Ændring i § 4 – stk 3 vedtaget.
Ændring i § 6 – stk 3 vedtaget.
Ændring i § 6 – stk 4 vedtaget.
Der stilles fra salen her spørgsmål om hvad der defineres som ”klubbens område” Michael
Westergreen mener, at det kun er isen, der kan defineres som klubbens, i de perioder vi er blevet
tildelt af kommunen. LS meddeler, at det må undersøges nøjere, hvis der bliver behov for at få det
nærmere defineret.
Ændring i §6 - stk 5 vedtaget med forbehold om at den kommende bestyrelse tager det op igen hvis
det viser sig problematisk.
Ændring i §8 - stk 2 vedtaget.
Ændring i §8 – stk 6 vedtaget (linjen ”valg af formand for 2 år” streges)
Forslaget uddybes af Stephan Matthiasen og Kim Rasmussen – der vil lidt senere i ændringsforslag
komme et forslag, hvor det forslås at bestyrelsen konstituere sig selv efter generalforsamling.
Således at de valgte kan nå at lave en samlet kompetence vurdering, så alle så vidt muligt kan
besætte de poster, de har kompetencerne til, før bestyrelse konstitueres.
Ændring i §8 – stk 9 – vedtaget.
Ændring i §11 – stk 1 vedtaget.
Der stilles spørgsmål til formuleringen 5-7. LS uddyber, at det er juridisk i orden.
Søren Hansen supplerer, at der tages højde for stemmelighed i § 13, da formandens stemme er
afgørende i tilfælde af stemmelighed.
Der er i ændringsforslagene ikke taget højde for, hvem der i tilfælde af suppleanterne, at et
bestyrelsesmedlem udtræder først indtræder i bestyrelsen.
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Der føres til referat, at det vil være 1. suppleanten der indtræder i sådan et tilfælde.
Skulle endnu et bestyrelsesmedlem trække sig fra sin post, træder 2. suppleanten ind i bestyrelse.
Ændring i §11 stk vedtaget – det viser sig dog at ordlyden allerede eksisterer i § 13
Ændring i §11 stk 3 vedtaget.
Ændring i §11 stk 7 Det bliver diskuteret, om ændringsforslaget skal omformuleres eller fastholdes i
sin nuværende form. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at omformulere forslaget og
fremlægge det igen på næste generalforsamling.
Ændring i § 16 vedtaget
Klubberne er hermed officielt lagt sammen under navnet Skøjteklub København.
Punkt 4
I forhold til dagsorden punkt 4 og som lovet på dialogmødet i foråret underretter kasserer Trine Ø.
Jensen om regnskab, sagen hos told og skat og en nu lukket konto i Amagerbanken.
Trine Ø. Jensen har dagen før talt med en medarbejder i told og skat, der sidder med klubben/Helle
Selsøes sag. Der er stadigvæk ingen afklaring, og medarbejderen vil ikke komme med noget
entydigt svar før sagen er færdigbehandlet.
Det er Amagerbankens klare udmelding, at det i deres øjne hele tiden har været en klubkonto.
Trine har forsøgt at lave en opgørelse over kontoen, baseret på et kontoudtog der går tilbage til
kontoens oprettelse i 2001. Dette har vist, at den har været brugt til loppemarkeder, skøjteudlejning,
juleshow og sommercamp. Det står dog klart, at kontoen har været brugt til både private og
klubbens formål.
Hun har dog ikke kunne få oplyst, hvem der oprindeligt har oprettet pågældende konto.
Trine Ø. Jensen vil gerne understrege over for generalforsamlingen, at det naturligvis er stærkt
kritisabelt, at dette har kunnet finde sted, men til gengæld også love, at lignende sager aldrig må
eller vil ske igen. Hun vil sammen med den nye bestyrelse sørge for, at der kommer helt rene og
klare linjer.
(Det skal oplyses at Trine Ø. Jensen først har fået overdraget kassererposten ved sidste
generalforsamling i marts 2010 og siden da har brugt meget tid på at få ryddet op og sat regnskabet
i system – indsat af referenten)
Regnskabet generelt.
Vi har lige nu lige over 190 medlemmer, og det er stadig stigende.
Udgifter til lønninger ser fornuftige ud i forhold til budgetteret.
Alle konti er afstemt og up to date.
Klubben har løbende haft alt for mange ubetalte/skyldige kontingent indbetalinger, der efter
forgæves rykkere ikke er blevet afskrevet.

Kassereren har nu udsendt en række rykkere og håber på at få nogen af pengene ind.
Hun har holdt en lille ”razzia” og vil løbende tjekke, om løberne på div. hold har betalt når de
møder op til træning. Er det ikke tilfældet vil man blive bedt om at få bragt forholdene i orden med
det samme.
Det kommunale tilskud efterreguleres ift. antal af medlemmer i den forgangne sæson, det vil kunne
ses i næste regnskab.
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Der er et debet på posten ”skøjtedepositum”, der bruges ved ind og udbetalinger af depositum, når
løbere lejer skøjter i klubben. Det vil naturligvis fremgå i regnskabet, der vil blive fremlagt til den
ordinære generalforsamling i marts. Dette siges blot for, at det ikke skal komme som en
overraskelse.
Til gengæld forefindes der også et restbeløb, hvor der ikke kan sættes navne på indbetalerne.
Michael Westergreen vil gerne vide, hvem der har haft adgang til Amagerkontoen, og hvorfor det
ikke er politianmeldt.
LS svarede, at det jo rent faktisk ser ud til, at kassereren er i fuld gang med at vende hver en sten.
(i følge referat fra ordinær generalforsamling oplyste Helle Selsøe der, at det var hendes private
konto. Så vi må deraf formode, at hun er den eneste, der har haft adgang til pågældende konto.indsat af referenten)
Lars Rørly har undersøgt sagen hos politiet og mener ikke, at de vil foretage sig noget før told og
skat har færdigbehandlet sagen. Han mener, at sagen er i gode hænder hos Told og skat, der i dette
tilfælde er øverste myndighed.
Lars Jensen spørger, om der er noget der skal fremhæves ift. regnskabet.
Trine Ø. Jensen svarer, at det har været noget rod og en meget stor opgave at rydde op i.
Generelt er vores egenkapital faldende, så klubben er meget afhængig af at skulle skaffe sig flere
sponsorer samt gerne flere medlemmer og andre indtægtskilder.
Lotte Zeuten vil gerne opfordre den kommende bestyrelse til at udtale sig oftere.
LS er dog enig i, at det også kan være kan være formålstjenstlig og informativt at informere om, at
der ikke er nogen nye oplysninger, men fortsat arbejdes på sagen.
Michael Westergreen mener, at bestyrelsen har gemt sig og ikke løbende ville svare på spørgsmål.
Kim Rasmussen udtaler, at han har svaret på det, han er blevet spurgt om.
Troels Maalöe mener, at det kunne være interessant at vide om klubben, så har noget tilgode hos
Helle Selsøe efter opgørelsen af økonomien.
Trine Ø. Jensen svarer, at det kun er en opgørelse over kontoen, hun har, så det er svært lige nu at
udrede.
LS mener, at det er noget man må se på, når der forligger en afgørelse fra told og skat.
”unavngiven” mener det er lidt for tidligt at anklage nogen for noget før vi reelt kender afgørelsen.
Mary Vestergaard mener, at der er lavet et dårligt stykke bestyrelsesarbejde med at informere om
problemet.
Kim Rasmussen erkender, at der har været store problemer, men mener også at bestyrelsen meldte
ud om alt det, de kunne til dialogmødet før sidste sæson sluttede.
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Henrik Skovlund vil gerne understrege, at han er meget ked at af hele forløbet, men også at han ikke
havde kendskab til kontoen, før den skulle lukkes.
Lars Rørly mener ikke, at vi kan gøre så meget mere nu, end at vente på afgørelsen.
Mette (Kiris mor) udtaler at vi jo har en uprofessionel bestyrelse, og det må man acceptere i
foreningsøjemed, men vi kan ikke afkræve enkelte bestyrelsesmedlemmer at stå til ansvar for øvrige
bestyrelsesmedlemmers handlinger.
LS understreger, at vi er nødt til alle at arbejde fremadrettet for en ny og bedre skøjteklub.
Desuden må vi flytte yderligere diskussion til efter valg af bestyrelse.
Michael Westergreen mener, at der kan rejses straffesag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer.
Det mener både LS og Lars Rørly dog er tvivlsomt.
Punkt 5
Valg af bestyrelse
Alle tidligere bestyrelsesmedlemmer har stillet deres mandat til rådighed.
Af disse ønsker kun Trine Ø. Jensen og Jens Schack at genopstille.
Trine genopstiller som kasserer.
Yderligere stiller
Lars Rørly
Peter Zeuten
Jacob Fritsch
Troels Maalöe
Mary Vestergaard
Ingen andre ønsker valg, så alle 7 personer er enstemmigt valgt uden modkandidater
Til suppleantposterne opstiller
Søren Hansen
Pia Thye
Ingen andre ønsker valg, så begge bliver enstemmigt valgt.
LS proklamerer den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet.

Dagsdato:__________
Ordstyrer:_________________
Referent:__________________

5

