
Generalforsamling 2019

Dagsorden
Kl. 18.30 Fælles spisning

Kl. 19.15 Pokaler og krus

Kl. 19.45 Generalforsamling

• Valg af dirigent

• Beretning fra formand og udvalg

• Forelæggelse af det rev. 

regnskab

• Behandling af indsendte forslag

• Valg af bestyrelse

• Valg af revisor

• Evt.



Generalforsamling 2019

Beretning fra formand 

og udvalg
• Organisation v. Mikkel

• Børn og unge v. Søren P

• Træning v. Jesper

• Instruktører v. Søren E

• Talent og elite v. Henrik

• Ture og events v. Anders

• Kommunikation v. 

Frederik
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Udfordring
• Medlemstal steget 7%

• 2017, 2.339

• 2018, 2.508

• Kvindeandel stabil på ca. 41%

• Unge (<24 år) andel stort set uændret 41%

• Administrativ byrde vokser

• Ingen kapacitet til udvikling, hvis der er issues iht. drift

• Systemer driller frivillige for meget (udlæg og opsætning af ture)

Organisatorisk mål
• Øge professionalisme, både administrativt og iht. trænerniveau

• Nye bestyrelsesmedlemmer, gerne med erfaring indenfor langrend 

og kommunikation

• Nemmere at arrangere aktiviteter

Hvordan
• Købe administrativ ressource og finansiere via træningskontingent

• Indgå aftaler om professionel træning for hver disciplin
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Børn og unge

Indlæg tilgår





Status på træning

Rulleskitræning, Thoraxtraining & Crossfit i KS.

- Over 150 medlemmer holdtræner i snit hver uge.

- over 200 medlemmer træner fast i DSR.

Faste ugelige hold med træner. 

- Rulleski, både skøjt og klassisk.
- Begynder, let øvet og øvet & børn

- Crossfit hver mandag hele året.
- Vinter i DSR & sommer i Fælledparken

- Thoraxtrainer 2 ugentligt vinterhold.

Mulighed for at træne hver dag året rundt



Instruktør uddannelsen

Femte år

-1.del i Sept. 2019

- Eksamen Trysil 2019

-32 deltager i alt

-5 er færdige med hele uddannelsen (3 

år)

- Henrik Seidelin

- Jan Søndergaard

- Torsten Ingerslev  

- Hans Arleth

- Jesper Erlandsen



Anita Moen

Træningssamlinger: 

-Klassisk kursus sept. 2019
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Instruktør udvalg:
• Uddannelse

• Kommunikation

• Langrend (fælles struktur)

• Instruktør samlinger

• Copenhill

• Ledelses tiltag ”Anders Olesen”
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Uddannelses støtte 18/19

Emilie Strøm Jacobsen BSI1

Lise Kirk

Petter Kann PSI3

Vibe Ørum Rasmussen PSI3

Stine Winther BSI2

Christoffer Winther BSI2

Astrid Marie Frandsen PSI1

Malthe Buhl BSI2

Anders Melamies PSI3



Talent og Elite



Talent og Elite fremadrettet

• Ændret brug af elitepulje

• Ansættelse af trænere i de forskellige discipliner

• Forbedret samarbejde med skiforbundet

• Optimeret træningsstruktur i DK

• Optimerede træningsfaciliteter i DK

• Copenhill

• Go-kart bane – langrend og skiskydning 

• Et 4-årigt perspektiv

• Mål og plan sammen med disciplin trænere



Ture/Events - Status 

Ture - Status 

● 21 ture 

● 5 langrendsture

● 16 alpin/freestyleture

● 7 uge 7 ture

Kommende år

● Forene revisionstekniske krav med det arrangering af ture

● Afdække udfordringer og muligheder i fht. at gøre det enklere at arrangere ture og overholde 

revisionsmæssige krav



WWW.KS-SKI.DK

KOMMUNIKATION

Her 



KOMMUNIKATION

• KS hjemmeside 
• Brugeroplevelse

• Overskuelighed

• Information

• Brand

• Artikler
• Fællesskab

• Ture & Events
• Same Same but different

• Kommunikations kanaler
• Facebook

• Instagram

• Twitter

• Pipeline
• Brand

• Indflydelse

• Mere kommunikation
• Bedre kommunikation



• Forelæggelse af det reviderede regnskab



• Behandling af indsendte forslag




