Referat af Generalforsamling,
Gentofte Kunstskøjteløber Forening
17. marts 2014 kl. 17.15 i Klublokalet (lok. 26)
1.Valg af dirigent (og referent)
Dirigent: Mogens Muff
Referent: Sanne Colmor
2. Formandens beretning
Beretningen findes på hjemmesiden og er udsendt skriftligt på mail til alle
medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Formand Stephanie Halse gennemgik beretningen i hovedtræk.
GKF har nu 222 medlemmer, og der er 40 på venteliste.
GKF har 11 forskellige hold. Funskatedelen er udvidet meget. Tidligere har det
været svært at fastholde de lidt større løbere, der ikke løber DSUkonkurrencer, men Funskatekonceptet, som blev indført for 2 år siden hjælper.
GKF har også et samarbejde med Søgårdsskolen, Gentofte Kommune og Dansk
Handicap Idræts-Forbund – 10 løbere og en medarbejder fra skolen kommer
torsdage i hal 2 med Julie Bidsted som træner sammen med hjælpetræner. I
Brugsen i Vangede kan man støtte projektet økonomisk.
Stor tak til sponsorer – det skal også nævnes, at Gentofte Kommune i år har
givet mulighed for helårsis.
Sidste år blev afholdt sommercamp i slutningen af sommerferien – en stor
succes, som gentages i de to sidste uger af sommerferien 2014.
GKF har udover vores egen Oktoberkonkurrence afholdt 4 DSUarrangementer: DanCup, en Funskatekonkurrence og 2 mærkeprøver.
Nu resterer i indeværende sæson gallashow, Hamborg- tur primo april og
klubkonkurrencen.
Formanden opfordrede til – endnu – større forældreengagement, idet det ofte
er ”Tordenskjolds soldater”, der stiller op ved arrangementerne.
3. Det reviderede regnskab 2013 fremlagdes til godkendelse.
Kasserer Henning Goldbeck omdelte og gennemgik regnskabet for 2013, et
afbalanceret regnskab, hvor man kommer ud med et overskud på ca. 9000 kr.
Oms. er ca. kr.1068000, hvilket er en 26 % stigning i forhold til året før og
afspejler fremgangen i medlemstallet (Jan. 2013 var registreret 183
medlemmer mod nu 222)
Der er lønomkostninger på ca. kr.842000 kr. ,egenkapitalen er på ca.
kr.182000, Bankbalancen kr. 276000.

Skyldige udgifter kr. 106000 er forpligtelser i forhold til løn og forudbetalte
kontingenter.
Regnskabet blev godkendt.
3 b. Fremlæggelse af budget.
Budgettet blev godkendt på seneste bestyrelsesmøde.
Målet er igen et balanceret resultat.
Der budgetteres med lille fremgang i omsætningen – svarende til
fremskrivning af indtægter ud fra det nuværende medlemstal.
Der budgetteres med øgede lønomkostninger også som følge af det øgede
medlemstal.
Større udgifter til DSU skyldes, at DSU er i gang med at omlægge betalingen
af medlemsgebyr – tidligere betalte man bagudrettet, nu fremadrettet, så der
vil falde to betalinger i dette regnskabsår.
Budgettet blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag. Bestyrelsen vil forberede vedtægtsændring til næste
år, således at fristen for fremsættelse af forslag ændres fra 1. februar til en
frist lidt tættere på GF.
5. Valg til bestyrelsen:
3 bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Stephanie Halse, formand gennem de seneste 3 sæsoner, mor til Mathilde og
Caroline på E1 og E2.
Sigga Husted-Andersen (mor til Siri på E2) og Henriette Andersen (mor til
Cecilie på E3). Alle er indstillet på genvalg.
John: far til Elvira på E3,
Malene Rørbech: mor til 2 piger på skøjteskolen,
Da et medlem ønskede skriftlig afstemning, foregik valget som en skriftlig
afstemning.
Sigga 21 stemmer, Stephanie 20, Henriette 13, John 10, Malene 8.
Stephanie, Sigga og Henriette valgt.
6. Valg af suppleanter: Helle Bronée og Gunnar Ingimarsson er begge på valg.
Gunnar ønsker ikke genvalg.
Helle: mor til 2 piger på hhv. F1 og EK2, har det seneste år fungeret som
funskatekoordinator 15 stemmer
John: se ovenfor 8
Malene: se ovenfor 8
Anna: mor til pige på skøjteskole og initiativtager til projektet med
Søgårdsskolen 9 stemmer
7. Valg af revisor: Michael Vorre har indvilliget i at opstille til posten som
revisor, Malene Rørbech som revisorsuppleant. Begge valgt med akklamation.

8. Eventuelt:
 Opfordring til bedre koordinering af forældreindsatsen ved
afslutningsshowet, så alle ved, hvad de skal lave.
Helle Bronée er i år koordinator, så der skulle være taget hånd om det.


Spørgsmål om temperaturen i hal 2. Kommunen har afsat 1 mio. til
forbedring. Det er blevet meget bedre, og der arbejdes fortsat på det.



Spørgsmål om udvidelse af trænerstaben: En af vore to dygtige
Funskatehjælpetrænere skal ud at rejse, og med den øgede tilgang af
medlemmer, er det nødvendigt, at klubben søger ny træner, der kan gå
ind på alle niveauer.



Der var en flaske til Gunnar for indsatsen, og Gunnar sagde tak for alle
årene siden sæson 99/00. Klubben må gerne kontakte ham for ad hoc
opgaver.

