Formandens beretning marts 2015
Endnu en sæson i Skøjteklub København (SKK) er snart slut og vi kan alle se tilbage på endnu en
fantastisk sæson med mange gode oplevelser og resultater for klubben.
Det har også været en hård sæson, særligt for bestyrelsen der har kæmpet med økonomiske
udfordringer og svære beslutninger.
Økonomien har været stram, mange muligheder og hjørnesten er blevet vendt og drejet og
undersøgt – der er sparet alle steder hvor det har været muligt. Vi kan kun i en vis udstrækning
sætte kontingentet i vejret. Der er nemlig også et kritisk punkt, som man er nød til at være meget
bevidst om hvis man gerne vil fastholde medlemmerne.
Klubdrift handler også om kritisk masse. Det er meget svært, at drive en klub økonomisk
forsvarligt med de faciliteter, vi har til rådighed for klubbens medlemmer. Der er ikke de store
indtjeningsmuligheder som andre klubber har, f.eks. konkurrence afholdelse mv.
Disse forudsætninger har været medvirkende årsag til at vi desværre har været nødsaget til at
opsige samarbejdet med Kalle og Martin. En beslutning der absolut ikke har været nem og som har
påvirket os alle i meget høj grad. Begge trænere har gennem de sidste 5-6 år været en stor del af
SKKs DNA og vi vil absolut komme til at savne dem. Det har naturligvis skabt røre iblandt løbere og
forældre, men det har desværre af økonomiske årsager været en trist nødvendighed og desværre
kunne vi trods forhandlinger ikke blive enige om en fornyet aftale. De nærmere omstændigheder
vil jeg ikke gå ind i her, men vil opfordre til at man såfremt man ønsker dette uddybet, retter
kontakt til mig.
Klubbens økonomi kommer vores kasserer Mikael nærmere ind på under hans beretning.
Fremadrettet søger vi lige nu både en elitetræner til M og A, og en breddetræner der skal være
ansvarlig for K-holdene, Funskate-holdene og skøjteskolen i samarbejde med de eksisterende
trænere.
Med ny ansættelser henover sommeren og rokeringer på trænersiden, håber vi på at det lykkes at
få løst kabalen, så alle stadig får god, sjov og seriøs træning.
Bestyrelsen har samtidig med ovennævnte haft en masse opgaver som skulle løses: Rekruttering
efter en stor medlemsnedgang forrige sæson, kontinuerlig medlemskommunikation, sociale tiltag,
trænere, styrket samarbejde med KSF, halprojektet ikke mindst og meget andet - alt sammen
opgaver der tager rigtig meget tid og som alt sammen er vigtige for at binde klubben sammen i en
helhed.

SKKs medlemmer har en valgt bestyrelse, der skal tegne klubben og repræsentere sporten. Men i
bestyrelsen tror vi på, at fordeling af ansvar og initiativ er afgørende i en klub der skal tænke
kreativt og udvikle sig i en positiv retning. Dette vil kun ske gennem en koordineret indsats af
mange menneskers bidrag til fællesskabet - blandt andet derfor har vi stillet forslag om dannelse
af en forældreforening ”SKKs venner”.
Vi er super glade når frivillige tager initiativer, der kan være med til at skabe fremdrift for både
klub og sport og med dette tiltag håber vi, at kunne få frigivet ressourcer i den arbejdende
bestyrelse til det primære administrative arbejde og i særdeleshed PROJEKT NY SKØJTEHAL.

Sportslige resultater:
Både vores Konkurrence, Mesterskabs og Funskate løbere har haft en rigtig god sæson.
Der er taget mange medaljer hjem på alle niveauer og der er rigtig mange løbere der i årets løb har
haft stor udvikling og har lavet personlige pointrekorder. Stort tillykke til alle dem.
Funskate-løberne er jo en helt særlig gruppe som bare vokser og vokser - i år har været rekord år
med konkurrencedeltagelse af hele 47 SKK løbere til én konkurrence. Helt fantastisk.
I begyndelsen af januar 2015 blev der afholdt Europamesterskaber i Stockholm og det gik vist
ingens næse forbi, at SKK igen sørgede for at Danmark var repræsenteret på flotteste vis af hele to
løbere. Særligt vores kære Justus Strid som på hjemmebane i Sverige løb sit allersidste EM i
eftersom han stopper sin professionelle karriere. En helt fantastisk rørende oplevelse - Tak til
Justus for hans altid gode energi og søde væsen.
Medlemstal:
Via en stor indsats har vi fået mange nye medlemmer i de første 5 måneder, hvilket også betyder
at den indsats der har været virker! Bl.a. har der været deltagelse på Sundhedsweekend i
Fælledparken, Åbent hus/åbent Is arrangementer, Deltagelse i X-pat fair på Kbh. Rådhus, samt god
mediedækning i Østerbro Avis af stort set alle konkurrencer og arrangementer i SKK.
I skrivende stund er vi oppe på 170 medlemmer! 
Arrangementer:
Der har i 2014/2015 været afholdt rigtig gode og hyggelige arrangementer i SKK:
Fællesspisningsarrangementer, Halloween arrangement, juleafslutningsshow med Disney tema og
klubkonkurrence, Fastelavnsfest m.m.

I december afholdt SKK Christmas Camp med deltagelse af M og K løbere fra SKK og andre klubber
både DK og SE, og det blev igen i år en meget stor succes.
Vores klublokale er blevet shinet med ny malede vægge, en opvaskemaskine der nu virker og
”næsten” nye møbler – tusind tak til de der har bidraget til at vi nu har et dejligt lokale med plads
til masser af hyggelige stunder.
I april planlægger vi lige nu en Funcamp og afslutningsshow, ligesom en arbejdslørdag med
rengøring, pizzaspisning og nedlukning for sommeren er på programmet.

Nyhedsbreve/hjemmeside:
Der er blevet lavet et par nyhedsbreve som er udsendt og lagt på hjemmesiden. Planen er at der
laves 3-4 nyhedsbreve om året.
SKK hjemmesiden er i efteråret blevet lagt over på klubmodul - igen en omkostningsbesparelse og den forsøges opdateret løbende med info som nyheder, træningsplaner, konkurrencenyt mm.
Til dette arbejde kunne vi rigtig godt tænke os en ”webmaster”, så har dette din interesse hører vi
gerne fra dig. Det er nemt at lære og en meget brugervenlig administrationsside.
Det vil også være godt, hvis klubbens kommunikation udadtil blev styrket, så skøjtesporten blev
mere synlig. Hertil har vi brug for en forælder eller to der har lyst til at skrive små artikler og
nyheder til Østerbro Avis som gerne og ofte bringer de artikler vi sender til dem.
Afslutning:
Sidst men ikke mindst vil jeg takke alle forældre, løbere, trænere og den øvrige bestyrelse for at
være en del af denne her skønne klub. Tak alle sammen for jeres engagement og opbakning det
forgangne år - jeg håber meget, at vi sammen kan løfte klubben videre og fremad i den nye sæson
2015/2016.
Bedste skøjtehilsner
Nadja Haubroe, Formand

