Referat af ordinær generalforsamling i Københavns Skiklub den 30. maj 2022
Først blev der uddelt pokaler og krus til KS’ frivillige ildsjæle, turarrangører og atleter – og uddelt stor
applaus.
1. Valg af dirigent

Jakob Ghisler blev valgt med akklamation.

Jakob Ghisler konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Bestyrelsen afgav beretning i overensstemmelse med plancher gennemgået på generalforsamlingen.








Formand Mikkel Melamies gennemgik overordnet status for medlemstal, -aktiviteter og fordeling, administration/udlæg samt manglende forretningsfører, status efter corona samt mål
for 2022 – 2023, inkl. klubhus, og tiltag til at nå derhen. Mikkel gennemgik også status for
elite/talent samt instruktører.

Sine Carlsen gennemgik aktiviteter for børn og unge med fokus på alpintræning. Under corona
har der været god aktivitet og fortalte om ugentlige træningstilbud. For den kommende sæson
forsøger vi at holde fast i de gode aktiviteter samt starte et samarbejde med Hareskov Skiklub
om et fælles årshjul. Der har været tværdisciplinær træning mellem alpinister og
rulleski/langrend. Der var spørgsmål om underlaget på CopenHill. Bestyrelsen har fokus på, at
en udskiftning/udbedring af underlag, som vil være en forudsætning for et evt. klubhus på
stedet.

Kåre Rønhede gennemgik aktiviteter for børn og unge med fokus på rulleskitræning. Under
corona har der været god aktivitet, men en nedgang efter andre aktiviteter er startet op igen.
Herudover fortalte Kåre Rønhede om nystartede biathlon træning. Det har været en succes.
Crossfit træning kører, som det plejer. Sommertræning i Fælledparken er startet op igen hver
mandag, ligesom thoraxtræning mandag fortsat kører. Herefter gennemgik Kåre Rønhede
træning i DK og ture på sne. Endelig redegjorde Kåre Rønhede om det nye skiskydningsprojekt,
som laves i samarbejde med Ballerup Biathlon Klub. Der er også indgået en stor aftale med DSkiF
om udvikling af stort skiskydnings-/langrendsprojekt på nationalt plan, og hvor KS er
kraftcenter i Danmark. Projektets fokus er at få større bredde i sporten for alle.

Anders Melamies fortalte om ture i 2022. Der har været corona udfordringer i løbet af sæsonen
med til- og frameldinger, skiftende regler og særønsker og -spørgsmål. Det har været tungt for
arrangørerne – stor ros til dem. Målene næste år er forøgede aktiviteter. Der er eksisterende
ture, der mangler arrangører, og der er nye ture, vi gerne vil have på programmet, fx en
småbørnstur. Der var spørgsmål om rejsegarantifonden, som Anders Melamies og Jakob Ghisler
besvarede.
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2. Beretning fra formand og udvalg



Iben Christensen fortalte om DM i rulleski på Værløse Flyveplads. Der var udfordringer med
corona, men det blev løst. Der er DM igen den 19. juni 2022. Herefter fortalte Iben Christensen
om thorax træning i DSR. Nøglebrikker er blevet tjekket over for betalende medlemmer.
Holdbetaling har været en udfordring. Iben Christensen fortalte om langrends- og rulleski –
grejbank til børn og unge. Der er ca. 15 par rulleski og 200 par langrendsski med støvler og stave,
hvoraf ca. 80 par har været ude at arbejde i den forgangne sæson.

Anders Melamies overtog igen og fortalte om Eremitageløbet. KS får flere opgaver. Det fungerer
godt i samarbejde med KIF. Vi ændrer nummerudleveringen, da der holdes en lille løbsmesse i
Lyngby om lørdagen inden løbet. Status på solgte numre er fin – løbet lever, selvom der er hård
konkurrence. Vi har meget loyale deltagere. Der er nye tiltag til udvikling, særlig for jubilarer.

Plancher vedlægges som bilag til dette referat.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab pr. 30. april 2022
Jens Winther gennemgik budget over for regnskab 2021 – 2022.
Samlet kontingentindtægt er gået ned pga. færre medlemmer.

Træningsbetaling blev indført sidste år. Det har ikke fungeret optimalt. Det laves om, og erstattes af
generel mindre kontingentstigning (se nedenfor).
Posten ”formueindtægter” skal tilskrives egenkapitalen i Eremitageløbet.
Langrendsprojektet med DSkiF indgår ikke i KS’ regnskabet.

Der har været færre udgifter til forretningsfører, men så er udgifter til revisor/bogholder steget.
Der er positivt resultatet på 233.572 kr.

Generalforsamlingen godkendte regnskab med applaus.
Derefter gennemgik Jens Winther budget 2022 – 2023.

Der sker forøgelse af kontingent (ca. 40 – 60 kr.), men træningsbetaling afskaffes, dog ikke DSR.
Træningsaktiviteter i DK forventes at være de samme.

Der er ekstraordinær post om undersøgelse af klubhus i tilknytning til CopenHill.

Underskuddet bliver i budgettet 345.000 kr. Det skal ses i relation til overskuddet 2021 – 2022 samt at
indtægtsside er meget konservativ.
Langrends- / skiskydningsprojekt er selvstændig økonomi ved siden af KS.
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Der var en drøftelse af den betydelige egenkapital ift. kontingentstigning. Det er bestyrelsens holdning,
at opbyggelse af egenkapital historisk set er en opsparing til klubhus samt sikkerhed for at eje og drive
Eremitageløbet, hvilket blev besluttet af generalforsamlingen for en del år siden. Det er ambitionen, at
KS resultat skal hvile i sig selv.
4. Behandling af indsendte forslag
Der er ikke kommet forslag.
5. Valg af bestyrelse:

Næstformand Søren Plomgaard blev genvalgt med akklamation.
Kasserer Jens Winther blev genvalgt med akklamation.

Medlem 1 er Anders Olesen, som er udtrådt af bestyrelsen. Signe Foghsgaard blev valgt med
akklamation.
Medlem 2 er Kåre Rønhede, som blev genvalgt med akklamation.
Medlem 3 Anders Melamies var ikke på valg

Medlem 4 er Sine Carlsen, som blev genvalgt med akklamation.

Medlem 5 blev Thomas Behrens, som blev valgt med akklamation.

Medlem 6 er Iben Aagaard Christensen, som blev genvalgt med akklamation.
6.Valg af Revisor

Kim Bay blev genvalgt med akklamation.
7. Eventuelt

Martin Christensen viste nye klub-dunjakker fra Bjørn Dæhlie hvor der ledes efter sponsorer (som får
påtrukt logo etc. Efter ønske), for at nedbringe prisen særligt for børn/unge. Klubtøj til langrend kan
fortsat købes hos District 10, og en del af salgsindtægten kommer tilbage til klubben.
Jakob Ghisler hævede generalforsamlingen og takkede for et godt møde.
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Formand Mikkel Melamies var ikke på valg
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