Gentofte Kunstskøjteløber Forening
Referat af Generalforsamling 12. marts 2018 kl. 17.00 i klublokalet på 1. sal (lok. 26)
Indkaldelse og dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent (og referent)
Mogens Muff valgt som dirigent (for 20. gang!), Pernille Lohmann som referent.
Dirigenten konstaterede, at GF var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning
Beretningen kan findes på hjemmesiden og er udsendt skriftligt på mail til alle medlemmer
sammen med indkaldelsen.
GKF er stadig Danmarks største klub med aktuelt 265 medlemmer, og vi har haft en god sæson.
Vi har vundet Funskate ØST pokalen og klubkonkurrencen for M- og K-løbere.
Vi har en Danmarksmester, Anna-Flora Colmor Jepsen (Debs M). Anna-Flora blev i starten af
sæsonen udtaget til DSU’s talentudviklingsforløb for eliteløbere.
Louise Vestergaard (Novice M) blev i januar udtaget af DSU til The Nordics i Finland på baggrund af
hendes resultater i løbet af sæsonen.
Et nyt tiltag – Solodans – er blevet tilbudt M, E og F-løbere samt voksenhold som et kursusforløb,
på opfordring fra DSU for at udbrede denne disciplin. Solodans fortsætter på forårsisplanen.
DSU arrangerede som noget nyt en gruppekonkurrence i solodans op mod jul, hvor vi deltog med
16 deltagere - og vandt. Linus og Leonora stod for koreografi og træning.
Der er fortsat morgentræning tirsdag og torsdag for M-, E-, F- og voksenhold med Linus og
Leonora som trænere.
På sponsorfronten har vi netop indgået en aftale på 20.000 kr. til bl.a. sommercamp.
Aktiviteter:
 Gallashow 2017 blev afholdt med deltagelse af omkring 200 løbere. I år er der 190
tilmeldte til Gallashowet den 23. marts med temaet ”down GKF memory lane”. Sidste show
overværes traditionen tro af Hans Toft
 GKF-medlemsfest, september 2017
 Halloween på is
 Juleafslutning
 Fællesmiddage - nyt tiltag i klubben, indtil videre afholdt 2 gange i 2018 på initiativ af
Henriette, Sidsel og Marianne
 Fastelavn på is
Konkurrencer:
 Vi har traditionen tro afholdt Oktoberkonkurrencen (med mange deltagere)
 Derudover har vi i DSU-regi afholdt Danmarkscup i januar og og Funskate-konkurrence i
februar




Det er rigtig vigtigt for klubben med forældrehjælp ved disse arrangementer
Der afholdes skøjteskolekonkurrence i slutningen af april, som sæsonafslutning
(planlægges af den nye bestyrelse)
Hold og trænere:
 Familieholdet - træner 1 gang om ugen med 3 trænere tilknyttet (Nadia, Charlotte og
Masha/Courtney)
 Voksenholdet - træner mandag aften med 2 trænere tilknyttet (Emilie og Nina)
 Søgårdsskolen - træner torsdag. Fra april underviser Anna F, mens Grazyna er på ferie
 Skøjteskolen - træner 2 gange om ugen med 7 hjælpetrænere tilknyttet samt
Nadia/Grazyna
 Funskate F1, F2 og F3 - træner 2-3 gange om ugen + off-ice og går til konkurrencer, F1 og
F2 med programmer, F3 med elementer
 E- og M-hold: Vi har aktuelt 8 hold med M- og K-løbere (M, M2, EK1, E1, EK2, E2, E3, E4). E3
har alle fået programmer i denne sæson og deltager i konkurrencer. Der er blevet oprettet
et nyt E4-hold, som træner til at blive konkurrenceløbere inden for de kommende år. Det
er muligt at deltage i iskrystalkonkurrencer uden bestået mærke
Trænerteamet:
 Nadia har været konstitueret cheftræner, siden vi afsluttede samarbejdet med Martine, og
trænerteamet består derudover af Grazyna og Julie samt 9 hjælpetrænere
 Jurij har været her som gæstetræner ad flere omgange og kommer igen til april
 Der er skrevet kontrakt med ny cheftræner Dima fra Vojens samt hans kone Julia, der er
danser og gymnast og er ansat som hjælpe- og off-ice træner, så fremover kan vi bedre
koordinere istræning og off ice samt optimere anvendelsen af GKF’s istid. Ballet fortsætter.
Dima og Julia starter i GKF til sommercampen i slutningen af juli
Forældre:
Formanden takkede de mange forældre, der gør en særlig indsats for klubben:
 Marianne - for koordinering af skøjteudlejningen
 Henning - for at træde til og hjælpe med kassereropgaven, da Mette udtrådte af
bestyrelsen
 Natasha - for den store opgave med koordinering af isplan (også medlem af isudvalget)
 Nadia K – for at kooridinere hjælpetrænere til skøjteskolen samt prøvetimer til skøjteskole
og familiehold, og for hendes store hjælp ved afvikling af konkurrencer
 Anna F - for hjælpen med Søgårdsskolen
 Henriette – for at arrangere fællesmiddage, shows og andre events
 Sidsel – for fællesmiddage
 Katrine Nygaard for at filme til konkurrencer og gallashow samt for at tegne klubben på
Youtube og Instagram, og yderligere for at stå for opvarmning til Funskatekonkurrencer
 Siri B – for at assistere Grazyna til Funskatekokurrencer som træner til elementer
Faciliteter:
 Vi har helårsis i hal 2, mens hal 1 lukker 1. april. Skøjteskolen og familieholdet fortsætter
frem til 1. maj, øvrige hold frem til slut juni
 Der planlægges sommercamp i uge 31 + 32 for F-, E- og M-hold

Bestyrelsen:
 Konstituerede sig efter sidste GF med Sigga Husted-Andersen som formand, Sanne Colmor
næstformand, Mette Slesvig kasserer og Pernille Lohmann sekretær. Bestod derudover af
Karsten Bobek, Malene Nordlund Rørbech (Funskateansvarlig) og Jesper Lauritzen, samt
Anette Dige Kongsdam og Ronnie Knudsen som suppleanter
 Efterfølgende trak Karsten og Mette sig, og Anette og Ronnie indtrådte som medlemmer.
Henning Goldbeck, der var kasserer frem til sidste GF, har assisteret med kassereropgaven
og deltaget i bestyrelsesmøderne efter Mettes udtræden primo november, mens Sanne
har haft den formelle kassererrolle i denne periode, sammen med næstformandsrollen
 Formanden anbefalede genvalg af de bestyrelsesmedlemmer, der genopstiller
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse (omdelt på mødet)
Henning (der har stået for klubbens regnskaber frem til sidste GF i marts 2017 og igen siden primo
november 2017) omdelte og gennemgik det reviderede regnskab for 2017.
Det har været et hårdt år for klubben økonomisk, men vi kom ud med skindet på næsen. Klubben
fik et underskud på knap 16.000 kr., hvilket har medført et fald i egenkapitalen til ca. 144.000 kr.,
hvilket er lidt lavere, end den burde være.
Tre ting har gjort det svært i 2017:
1) Pres på medlemstallet: Klubben har mistet E-løbere tidligt på sæsonen og oplevede et kraftigt
fald i medlemstallet i skøjteskolen i begyndelsen af sæsonen. Skøjteskolen er nu næsten fyldt
op igen
2) Høje udgifter pga. cheftrænerskiftet (fratrædelsesgodtgørelser, udgifter til midlertidige
trænere samt til trænere bragt ind fra udlandet som led i ansættelsesprocessen)
3) Bankgebyrer på næsten 10.000 kr. i 2017 (negativ rente m.v.) mod 2.000 kr. i 2016
Regnskabet er revideret af klubbens revisor, Charlotte Vestergaard, uden anmærkninger.
Regnskabet blev herefter godkendt.
3.b. Fremlæggelse af budget (omdelt på mødet)
Henning fremlagde budgettet, der er lagt ambitiøst for at genetablere en fornuftig egenkapital.
Der er kalkuleret med et overskud på 40.000 kr. i 2018. Den fulde omkostning vedr. det nye
trænerteam er indregnet, og der er anlagt et konservativt syn på medlemstallet i august 2018.
Som udgangspunkt skal kontingenterne dækker driften, mens øvrige udgifter skal dækkes ved
andre aktiviteter, sponsorater, klubrumspulje m.v.
Spørgsmål til sponsoraftaler kan rettes til Jesper.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet et forslag fra Anette Dige Kongsdam (ikke til stede) på vegne af ønsker fra
Funskate. Bestyrelsen har svaret på mail og vil behandle forslaget yderligere. Dirigenten anførte,
at forslag relateret til træningtilbud og isplanen ikke er egnet til beslutning på GF, men skal drøftes
med trænerteamet/i sportsudvalget.

5. Valg til bestyrelsen


Følgende var på valg:
o Sigga Husted-Andersen (formand) genopstillede ikke
o Pernille Lohmann (sekretær) genopstillede
o Ronnie Knudsen (medlem) genopstillede
o Anette Dige Kongsdam (medlem) genopstillede ikke



Følgende var ikke på valg:
o Sanne Colmor (næstformand)
o Jesper Lauritzen (medlem)



Malene Nordlund Rørbech (medlem og Funskateansvarlig) udtrådte af bestyrelsen.

I henhold til vedtægterne skal der vælges 4 medlemmer i ulige år og 3 i lige år. Der skulle således
vælges 5 medlemmer, hvoraf 3 for 2 år og 2 for 1 år, samt 2 suppleanter for 1 år.
Der var 7 opstillede kandidater, og valget foregik som en skriftlig afstemning med følgende
resultat (stemmer i parentes):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Henning Goldbeck (48)
Pernille Lohmann (46)
Katrine Nygård (39)
Mie Svan Jørgensen (36)
Ronnie Knudsen (33)
Henriette Andersen (32)
Lyudmila Bobek (28)

Henning, Pernille og Katrine blev valgt ind i bestyrelsen for 2 år og Mie og Ronnie for 1 år.
6. Valg af suppleanter
Lyudmila Bobek og Maria Louise Højstrøm blev valgt som suppleanter for 1 år. Der var ikke andre
opstillede kandidater.
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
Charlotte Vestergaard blev genvalgt som revisor og Mogens Muff som revisorsuppleant.
8. Eventuelt
Henvendelsen fra Funskate blev drøftet. Dirigenten henstillede til, at yderligere spørgsmål blev
rettet til bestyrelsen efter mødet, og GF blev hævet.

