Referat af generalforsamling i Københavns Skiklub, tirsdag d. 28. maj 2019
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af de reviderede regnskab for 2018/2019 samt budget for 2019/2020
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsen

Ad 1 Valg af dirigent
Peter Bentsen blev valgt som dirigent

Ad 2 Bestyrelsens beretning
Bestyrelsen aflagde beretning – se vedhæftet præsentation.
KS og KIF har overtaget ejerskabet Eremitageløbet som tidligere blev afholdt i samarbejde med Berlingske
Medier.
Bestyrelsen ønsker en mere professionel profil, både i forhold til administration og i forhold til uddannelse
af trænere således at der vil være professionel træning ved alle discipliner.
Alle ture skal oprettes i Klubmodul og det er vi godt på vej med at opfylde. Systemerne har været bøvlet,
men vi arbejder på at det bliver nemmere, derfor vil vi afholder nogle møde i løbet af sommeren dels for at
få feedback på hvad der kan gøres bedre og dels for at undervise i brugen af systemerne.
Der har været en strategidag med DGI og budgettet afspejler udbyttet af denne dag.
I forbindelse med beretningen informeres om nogle af de visioner bestyrelsen har for fremtiden. Bl.a. i
forbindelse med de nye muligheder der kommer i forbindelse med åbningen af Copenhill, med skiskydning
og gokartbanen.
En af de fordele man forventer at opnå ved træningen ved Copenhill er, at familier vil kunne øve nogen af
de færdigheder som er gavnlige at have indlært før man tager på tur.
Særligt for børn og unge fremhæves Ski365, hvor der vil være et varieret udbud af træningsmuligheder alle
dage året rundt.
Efter et par opklarende spørgsmål blev beretningen enstemmigt godkendt

Ad 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018/2019 samt budget for 2019/2020
Kassereren fremlagde årsrapporten og formanden fremlagde et budget udkast for det kommende år.

Årets resultat er præget af, at vi skal tilbagebetale tilskud fra kommunen som er indtægtsført i 2017/2018,
men fremover vil tilskuddet med det nuværende aktivitetsniveau ligge omkring kr. 100.000.
Bestyrelsen foreslog at professionalisere foreningen ved at ansætte en forretningsfører og opkvalificere
trænerne, dette finansieres ved kontingentstigning, ændret træningsbetaling og bidrag til administrationen
fra turdeltagerne.
Et medlem nævnte at omkostninger til administration var høje, mens andre mente at pengene er givet godt
ud i forhold til opgavernes omfang.
Flere deltagere opfordrede bestyrelsen til at overveje om stigningen i medlemsbetalingerne var for høje.
Om træningsbetalingerne blev det nævnt at beløbet ville været højt for børnefamilier og for medlemmer
som kun træner sjældent – modsat blev nævnt at det stadig vil være billigt i forhold til at andre
idrætsaktiviteter.
Vedr. administrationsbidraget for turdeltagerne blev foreslået at graduere beløbets størrelse alt efter
turens pris eller længde.
Bestyrelsen blev opfordret til at se på hvordan man kan indføje tjek at medlemskab ved træningerne.
Bestyrelsen tager kommentarerne med i den videre overvejelse i budgetlægningen.

Ad 4 indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

Ad 5 Valg til bestyrelsen
Formand Mikkel ønsker genvalg og blev enstemmigt valgt
Mette Lund-Andersen og Frederik Hasselbalch genopstiller ikke
Anders Melamies og Søren Essendrop er på valg – begge genopstillede og blev enstemmigt valgt
Anders Olesen og Peter Løwenstein blev enstemmigt valgt til bestyrelsen
Bestyrelsen består herefter af:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formand Mkkel Melamies
Næstformand Jesper Erlandsen
Kasserer Carsten Hedegaard Fohlmann
Henrik Andersen
Søren Plumgaard
Anders Melamies
Søren Essendrop
Anders Olesen
Peter Løwenstein

Ad 6 Valg af revisor
Leif Sjøgren modtog genvalg

Ad 7 Eventuelt
Bestyrelsen blev opfordret til at udsende regnskabet mv. inden generalforsamlingen.
Dirigenten takkede for god ro og orden
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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

Generalforsamling 2019
Udfordring
•
•
•
•

Medlemstal steget 7% til 2.508 (pr. 30.04.2019)
• Kvinde- og ungeandel stabil på ca. 41%
Administration belaster frivillige kræfter
Ingen kapacitet til udvikling, hvis der er issues iht. drift
Systemer driller frivillige for meget (udlæg og opsætning af
ture)

Organisatorisk mål
•
•
•
•

DGI initiativ
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
Evaluering og kursus for turarrangører iht. udlæg og klubmodul
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Børn & Unge – året der gik
• Rulleskitræning
• Jeg Går Til Ski
• JGTS Young Stars
• Skiskydning/biathlon
• Alpine Race
• Nordisk rulleskicamp
• Freestyle

Børn & Unge – næste år
• Teenagetræning
• Ski365
• CopenHill
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Børn & Unge – næste år
Teenagere
• Ugentligt tilbud med funktionel
træning
• Ungdomsture
• CopenHill
• DIF og DGI har ydet støtte

Børn & Unge – næste år
Ski365
• ATK implementering
• Sommer og vinter
• Fokus på rekruttering og fælleskaber
• Fokus på udendørs funktionel træning
• Uddannelse af instruktører
• CopenHill
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Børn & Unge – næste år
CopenHill…
• Forventer at åbne til sommer
• Naturligt omdrejningspunkt for KS’
aktiviteter for børn og unge
• Vi kender endnu ikke de nærmere
vilkår
• Mere info følger…

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.
-

-

Crossfit hver mandag hele året.
-

-

Begynder, let øvet og øvet & børn

Vinter i DSR & sommer i Fælledparken

Thoraxtrainer 2 ugentligt vinterhold.

Mulighed for at træne hver dag året rundt
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Instruktør uddannelsen

Femte år
-1.del i Sept. 2019
- Eksamen Trysil 2019
-32 deltager i alt
-5 er færdige med hele uddannelsen (3 år)

Anita Moen

Træningssamlinger:
-Klassisk kursus sept. 2019
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Generalforsamling 2019
Instruktør udvalg:
•
•
•
•
•
•

Uddannelse
Kommunikation
Langrend (fælles struktur)
Instruktør samlinger
Copenhill
Ledelses tiltag ”Anders Olesen”

Generalforsamling 2019
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
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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
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KOMMUNIKATION
WWW.KS-SKI.DK

Her
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