Generalforsamling Skøjteklub København SKK 27. marts 2017
Indkaldelse m. dagsorden er fremsendt pr. e-mail d. 24. februar 2017 samt opslået på foreningens
hjemmeside og ophængt i klubben.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. regnskab
5. Rapport fra Haludvalg
6. Indkomne forslag
7. Valg af kasserer
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af en eller to suppleanter
10. Valg af Revisor
11. Eventuelt

1. Pernille Sonne foreslås af bestyrelsen som dirigent; vælges uden modkandidater. Det
fastslås at generalforsamlingen er rettidigt og korrekt indkaldt.
2. Nanna M. Nicolaisen foreslås af bestyrelsen som referent; vælges uden modkandidater
3. Formand Jane Refer fremlægger sin beretning for året der gik. Fokusområder som der med
succes har været arbejdet på har været at skabe en sund økonomi, rekruttering og at
automatisere en del af de mange arbejdsopgaver bestyrelsen har. Skriftlig beretning er
vedlagt referatet. Der var ingen spørgsmål til beretningen.
4. Kasserer Admira Pedersen fremlægger regnskabet. Der er af bestyrelsen gjort en stor
indsats gennem hele sæsonen på at nedbringe antallet af udestående kontingenter, hvilket
betyder der er meget få restancer. Arbejdet med at få en sund økonomi bærer frugt og alt i alt
er der et overskud i årets regnskab. Det er ikke som sådan mening at generere overskud,
men det er nødvendigt at have en vis egenkapital bla. til uforudsete udgifter. Der lyder
desuden tak til Kultur Østerbro for penge til ny slibemaskine.
Regnskabet kan fås ved henvendelse til bestyrelsen og er desuden tidligere
fremsendt/offentliggjort.
5. Mette Roer fremlægger rapport fra haludvalgets arbejde. Der er den seneste sæson lagt
meget arbejde i arbejdet med den nye hal. Der er blandt andet deltaget i diverse møder
indkaldt af kommunen, lavet hørringssvar og der er afholdt møder med politikere for bedst
muligt at tydeliggøre vores interesser og ønsker. Den nye hal er planlagt til at stå færdig i
2020 hvilket betyder, at vi har endnu 3 sæsoner i Boblen. Boblen står til den nye hal er
færdig. Én hal med en isbane er vedtaget af Københavns Kommune og der arbejdes i
haludvalget på at finde fondsmidler til yderligere en isbane.
Spørgsmål:

Q: Vil kommunen drifte evt. hal 2 hvis den bygges med fondsmidler? A: den nye hal er OPP
(Offentlig Privat Partnerskab). Det betyder bla. at hallen skal drives af en privat partner de
første 20-30 år.
Q: Skal SKK så leje sig ind? A: Det vides ikke (som det er nu betales der dog også husleje
etc til KK)
Q: Udskives der en arkitektkonkurrence? A: Arkitekten kommer først ind i billedet når OPP
partner er fundet. Noget af det der pt bruges meget tid på i haludvalget er at sikre at det
udbudsmateriale der laves for at finde privat partner indeholder alt der er vigtigt for SKK og
KSF som fremtidige brugere af hallen og dens omgivelser.
6. Ingen indkomne forslag
7. Admira Pedersen genvælges som kasserer uden modkandidat
8. To bestyrelsesmedlemmer er i løbet af sæsonen trådt ud af bestyrelsen. Det betyder at der
skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer for to år og to bestyrelsesmedlemmer for et år.





Kun medlemmer der ikke er i restance kan stemme
Passive medlemmer kan ikke stemme
Én forælder har stemmeret for barn under 18 år
1 stemme pr medlem. Fx en forælder med to børn under 18 år i klubben har to
stemmer.

Tre medlemmer for 2 år:
Der er fire kandidater (Sophie, Mette, Camilla, Noe) der stiller op til tre pladser, dvs. der skal
stemmes. Der ønskes hemmelig afstemning.
Der uddeles en stemmeseddel per stemme. På stemmesedlen skal skrives tre navne på
kandidater der ønskes valgt (rækkefølgen betyder ikke noget)
Camilla: Har datter på K2. Valgt som suppleant sidste år. Lægger vægt på det sociale
og har denne sæson bla. stået for ballettur til det kongelige, Christmas Camp,
afslutningskonkurrence.
Sophie: Har datter på A2. Er her alligevel hele tiden ;) Har siddet i bestyrelsen de
sidste to år og er næstformand. Har arbejdet med kommunikationen i klubben bla.
nyhedsbreve og på at få ”automatiseret” bestyrelsesarbejdet. Arbejder desuden med
den sportslige strategi.
Mette: Har datter på A2. Valgt som suppleant sidste år, men siddet ½ år som
bestyrelsesmedlem. Er med i haludvalget og sikrer dermed en direkte forankring heraf i
SKK-bestyrelsen. Tager sig gerne af ad hoc opgaver.
Noe: Har datter på K2. Har tidligere siddet i bestyrelsen og vil gerne tilbage for blandt
andet at arbejde med at sikre den nye hal.
 Camilla Melander, Sophie Ellgaard Soneff og Mette Roer vælges.

To medlemmer for 1 år:
Der er to (Noe, Jane) kandidater til to pladser.
 Noe Ertner og Jane Refer vælges
Bestyrelsen består således af Sophie Ellgaard Soneff, Camilla Melander, Mette Roer, Julie
Rafn, Noe Ertner og Jane Refer.

9. Svetlana Zemtsova og Tina Venø Liljegren vælges som suppleanter uden modkandidater.

10. Samme revisorfællesskab fortsætter (revisorkompagniet.dk).
11. Der foreslås af Svetlana at der arbejdes på at danne et drengehold. SKK har tidligere med
succes haft et sådant hold. Når drengene starter enkeltvis kan det være svært at holde på
dem – måske der skal laves en indsats for at få flere til at starte på samme tid?

