Gentofte Kunstskøjteløber Forening
Referat af Generalforsamling 7. marts 2016 kl. 17.15 i klublokalet på 1 sal (lok. 26)

Indkaldelse og dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent (og referent)
Mogens Muff valgt som dirigent, Sanne Colmor som referent.
Dirigenten konstaterede, at GF var lovligt indkaldt
2. Formandens beretning
Kan findes på hjemmesiden og er udsendt skriftligt på mail sammen med indkaldelsen til alle medlemmer
Formanden fremhævede bl.a., at GKF pr. d.d. har 249 medlemmer.
GKF fik i år en Danmarksmester: Anna-Flora Colmor, der vandt Springs-rækken, og Caroline OreskovChristoffersen repræsenterede Danmark ved de Nordiske mesterskaber, hvor hun satte personlig rekord.
4 af vore M-løbere har i år været optaget på/været inviteret til at deltage i de nationale danskatesamlinger.
Formanden takkede vore gode samarbejdspartnere, sponsorer og stadionen.
Det lykkedes i år igen at skaffe klubjakker.
Gallashowet blev sidste år set af ca. 1500 publikummer.
GKF har udover sociale arrangementer som juleafslutning og fastelavn også afholdt Klubkonkurrence,
Oktoberkonkurrence samt i samarbejde med DSU 1 Funskatekonkurrence, 2 mærkeprøver og
danskatesamling.
Der er tilmeldt ca. 205 deltagere til det nye Galla-show
GKF har fortsat stor tilgang og det er stadig nødvendigt med en venteliste. I år har der været afholdt 3
prøvedage for dem, der står på venteliste.
Året har været præget af udfordringer i forhold til træningsplaner på grund af sygdom og barsel. Vi har
heldigvis fået god hjælp fra trænere udefra: Jolanda, Igor og Brad.
Nadia ønsker at gå ned i tid, og Martine køres nu i stilling som cheftræner. Med Julie på barsel er det
nødvendigt med ansættelse af nye trænerkræfter. Grazyna, tidligere cheftræner i bl.a. Hvidovre starter pr.
1. april.
Vi har i år helårsis. Skøjteskolen fortsætter til 24. april, de andre hold fortsætter frem til slut juni.

I uge 30-31 afholdes camp for. K,M, og F-hold
Sæsonen starter igen i uge 32. Skøjteskole og familiehold starter 1. sept.
Ishockey: Stadion har installeret et gitter på ishockeygangen, så holdene kan holdes adskilt under kampe. Vi
kan herefter i højere grad have vores omklædningsrum for os selv.
Udover bestyrelsen arbejder div. udvalg:
Funskateudvalg
Malene og Martine ( Malene har været inviteret med til bestyrelsesmøderne siden sidst på efteråret)
Træningsplan
Natasha Goldbeck og Stephanie Halse har stået for træningsplanen i samarbejde med trænerstaben.
Søgårdsskole
Anna Frejlev er kontakt til Søgårdsskole-holdet
Gallashow
Henriette er tovholder
Sportsudvalg
Har mødtes nogle gange i løbet af sæsonen
Aktivitetsudvalg
Fremadrettet overvejes et aktivitetsudvalg
Frivilligt arbejde
Formanden rettede en tak til alle aktive forældre: i arbejdet med skøjteudlejning og andre aktiviteter.
Stephanie, der nu udtræder af bestyrelsen vil fremover bruge sine kræfter i haludvalget (udvalg med
repræsentation fra stadion og de 3 isklubber), hvor hun lige er blevet valgt som formand, og hun
repræsenterer fremadrettet også alle 3 isklubber i Stadion-bestyrelsen. Karsten Bobek sidder også i
Haludvalget.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Kasserer Henning Goldbeck omdelte og gennemgik regnskabet for 2016
GKF har fortsat en sund økonomi.
Der har været en omsætning på kr. 1363000, hvilket er lidt højere end budgetteret.Indtægterne var lidt
højere end budgetteret, grundet stor omsætning ved oktoberkonkurrence og funskatekonkurrencen samt
fordi deltageromkostninger til Malmø-campen blev opkrævet gennem klubben. Udfordringer med sygdom
på trænersiden, har til gengæld betydet ekstra lønomkostninger til vikarer, hvortil kom Nadias løn under
Malmø-campen, samt at jakkerne blev en del dyrere, hvorfor klubben gav et tilskud. Ellers har
omkostningerne været på det budgetterede niveau,
Alt i alt kom klubben ud med et overskud på knap kr. 13000.

Egenkapital ved udgangen af regnskabsåret er kr. 263000.
Regnskabet blev godkendt.
3 b. Fremlæggelse af budget (omdelt)
I forhold til 2015 betyder juni-isen og sommercampen både øgede indtægter og udgifter.
Der budgetteres med et slut-resultat tæt på 0.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet
•

Forslag om ændring af vedtægter i GKF fra Malene Nordlund Rørbech

Forslag til nyt § 8, stk. 2
Forslag til nyt § 8, stk. 7
Forslag til nyt § 10
Forslagene har ligget som links til dagsordenen på hjemmesiden sammen med Malenes argumenter.
Malene gennemgik forslagene, som herefter blev debatteret og sat til afstemning ved håndsoprækkelse.
Forslagene vedr. § 8,stk.2 og 7 blev forkastet, 2 af de 3 ændringer til § 10 blev vedtaget, således at § 10
herefter har følgende ordlyd:
§10
Alle medlemmer samt disses forældre/værge har adgang til og taleret på generalforsamlingen. Dog kan
bestyrelsen invitere relevante personer, men stemmeret har dog kun:
- aktive medlemmer, der er fyldt 14 år og har været aktive medlemmer i mindst tre måneder
- forældre/værge til aktive medlemmer under 14 år, der har været medlemmer i mindst tre måneder
(1 stemme pr. medlem)
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret. Foreningens
kasserer medbringer på generalforsamlingen medlemsoversigt over stemmeberettigede.
5. Valg til bestyrelsen
•

Følgende er på valg:
o Sigga Husted-Andersen (formand) genopstiller
o Stephanie Halse (næstformand) genopstiller ikke
o Henriette Andersen (medlem) genopstiller
o Helle Bronee (medlem) genopstiller ikke
o Karsten Bobec (suppleant) genopstiller
o John Vincent Bjerre-Nielsen (suppleant) genopstiller ikke

•

Ikke på valg:
o Sanne Colmor (sekretær)
o Henning Goldbeck (kasserer)
o Karina Oreskov (medlem)

Dvs. der skal vælges 4 medlemmer: 3 for 2 år, 1 for 1 år og 2 suppleanter – 1 år
Valget foregik som en skriftlig afstemning.
Sigga Husted-Andersen, Karsten Bobek, og Pernille Lohmann blev valgt for 2 år, Malene Nordlund Rørbech
for 1 år.
6. Valg af suppleanter
Ulrich Ankjær Borch og Henriette Andersen blev valgt som suppleanter
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
Charlotte Vestergaard valgt som revisor og , Mette Skesvig ( mor til Vincent og Villum) som
revisorsuppleant.
8. Eventuelt
Formanden rettede en stor tak til Stephanie for hendes indsats i bestyrelsen gennem adskillige år og ikke
mindst som formand.

