Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
4. Revisor og kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det
kommende år
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af Kasserer
7. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
9. Valg af revisor samt eventuelt valg af revisorsuppleant (for et år)
10. Eventuelt
Ad pkt 1. Valg af dirigent – Valg af referent:
Esben Lunde blev valgt som dirigent. Nadja Haubroe blev valgt som referent.
Ad pkt. 3 – Bestyrelsens beretning:
Cheftræner Kalle Strid fremlagde årets sportslige resultater. Det har været et rigtig godt år rent
sportsligt for klubben, med det bedste resultat i klubbens historie.
De to nye Funskate-hold som er et nyt tiltag, er sammen med Funskate konkurrencerne blevet
prioriteret højt og dette har givet resultater. Funskate Pokalerne for bedste Sjællandske og for
Danmarks bedste klub er ”hjemme igen. Stor ros til trænerne Line og Christina for virkelig at løfte
denne opgave.
K-holdende har også været rigtig gode i år, med meget højt SKK deltagerantal ved konkurrencerne
og fine resultater.
Ved DM tog SKK 7 medaljer, hvilket gør at vi er den klub i DK der tog flest. Til sammenligning kan
nævnes at 2. pladsen tog 4 medaljer og 3. pladsen tog 4 – altså lige så mange tilsammen som SKK.
Ved Nordisk tog Justus en sølvmedalje – hvilket er rigtig flot.
I den kommende sæson skal den gode stil fortsættes. Der oprettes et nyt talenthold med små Aløbere.
Formanden Nicolai Borre - Stor ros til SKKs trænerteam, der alle løfter opgaven på hver deres
områder.
Bestyrelsen har haft udfordringer sidst på året pga. interne konflikter, hvilket udløste en
ekstraordinær generalforsamling med henblik på at danne en ny bestyrelse.
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Den nye bestyrelse har arbejdet med struktur og implementering af forretningsorden. Der er også
arbejdet på en model for fast økonomisk rapportering. Der er samtidig arbejdet for en positiv
tilgang til bestyrelsesarbejdet og de administrative processer.
Det er besluttet, at dele/offentliggøre referater fra bestyrelsesmøder – dette har desværre ikke
været nemt pga. forskellige udfordringer.
Budgettet for den kommende sæson har været en udfordring, idet likviditeten i klubben er
anstrengt. Mere herom ved pkt. regnskab og budget.
Halprojektet er der stor fokus på, men er også en stor udfordring. Der arbejdes fortsat på at
overbevise politikerne om at der skal være en hal også efter febr. 2016 på Østerbro. Nadja og
Nicolai har deltaget i dette arbejde og har i den forbindelse haft et rigtig godt samarbejde med
KSF. Dette samarbejde og tætte dialog, har samtidig fremmet også andet samarbejde f.eks.
omkring is-tider.
Stort tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer der ikke ønsker genvalg: Stephan Mathiessen,
Søren Hansen, Lisa Stielund og Henrik Madsen.
Tak til Team Copenhagen for støtte og samarbejde – og tak til de sponsorer der støtter SKK.
Kommentar:
Vedrørende at det konstateres fra flere medlemmer, at der tilsyneladende er mange løbere på
isen som ikke er medlem og dermed ikke betaler kontingent. Det er underligt, at bestyrelsen ikke
har prioriteret at få styr på det, idet det samtidig siges at økonomien er stram?
Forskellige ideer til et system blev nævnt.
Svar:
Er diskuteret meget i bestyrelsen og forskellige løsningsmodeller er drøftet. En mulighed kan være
at medlemmer fremadrettet skal medbringe og fremvise kvitteringer for at komme på isen. Men
det er også en ømtålelig udfordring, idet mange børn kommer uden forældre til træning.
Kommentar:
Det bør præciseres at Mønsterklubanalysen som er fremlagt på klubbens hjemmeside er
fortsættelsen af et arbejde der har pågået gennem de sidste 5 år og altså ikke en ny ting. Det er et
krav fra Team Copenhagen at SKK deltager i dette.

Ad pkt. 4. Revisor og kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse samt
budget for det kommende år
Kasseren gennemgik og fremlagde regnskabet for 2013.
Der er af bestyrelsen valgt ny revisor PC Revision.
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Revisor er til stede og har i regnskabet tilkendegivet, at det giver et retvisende billede af
situationen i klubben. Der har været holdt personlige møder, hvilket har gjort dialogen nemmere i
stedet for kommunikation kun via mail.
Kommentar:
Sidste år blev kontingenterne sat op pga. tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud fra
kommunen. Betyder det at de så sættes ned i år?
Svar:
Nej, tværtimod – uddybes under fremlæggelse af budget.
Resultatopgørelsen:
Overskud i 2013: 17.000 kr. – mod sidste år 50.000 kr. – grundet bl.a. medlemsnedgang (pr. d.d.
166 medlemmer) og manglende betaling for skøjteleje via klubmodul. Funskate holdene har også
været dyrere end antaget, idet de faktisk er på is en gratis time.
Større tilskud fra Team Copenhagen i alt 150.000 kr.
Højere trænerudgifter – Martin er bl.a. blevet sat på en 12 måneders kontrakt i stedet for blot 10
måneder. Lønninger er en af de ting der skal kigges på fremadrettet.
Jf. vedtægterne bliver der opkrævet for maj måned. Bestyrelsen har fremlagt forslag om at dette
ændres således at indtægter og udgifter følges ad. ( bilag 1)
Andre tilgodehavender: Alt er betalt. Der mangler at komme 25.000 kr. fra Tuborg Fondet,
klubhuspuljen og Frederiksberg kommune vedr. skoleprojektet samt gl. skyldige kontingenter i alt
ca. 19.000 kr.
Igennem det sidste år er der tæret på likviditeten. I juni 2013 oprettede bestyrelsen en kassekredit
på 70.000 kr. – det skal revurderes om dette beløb er nok.
Regnskabsprincip er ændret i fht. værdiansættelse. Nye skøjter og indkøb via Klubhuspuljen er
taget med i regnskabet ca. 88.000 kr.
Der er afstemt bank mv. pr. 1.marts.
Kommentar:
Varelager i kiosken er sat til næsten 15.000 kr.pr. april – hvordan kan det stemme, når der stort set
har været lukket de seneste mange måneder og ingenting at sælge/købe?
Svar:
Kasseren mener at optællingen er korrekt. Alt er talt med.
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Kommentar:
Vedr. måden man periodeforskyder/budgetterer den opkrævede sidste måned i regnskabet er
forkert, både i 2012 og i dette regnskab. Overskuddet er derfor misvisende og måneden bør
trækkes ud af regnskabet. Man må ikke indtægtsføre en indtægt der gælder 2014 i regnskabet for 2013.
Denne indtægt har tidligere været påført regnskabet som forud betalte kontingenter. Hvis de tages med i
2013 regnskabet som skyldige debitorer, skal de også tages med som forud betalte kontingenter.

Værdiansættelse er misvisende. De indkøbte ting: skøjter, skabe, en bærbar og en
opvaskemaskine og andre småting repræsentere reelt ikke en så høj værdi som anslået i
regnskabet i det tilfælde at man skal ud og hente penge et sted. Værdien anslås til reelt til max.
20-25.000 kr.
Pengene fra Tuborg Fondet 25.000 kr. kan ikke tælles som en indtægt/skyldig debitor idet
pengene er øremærket skøjter og skal ud af regnskabet igen.
Regnskab skal være informativt og oplysende. Der er alt for mange ubekendte poster.
Det blev diskuteret om regnskabet var retvisende. Flertallet mente ikke, at det var retvisende og
dermed kunne det ikke godkendes. Dirigenten foreslog, at bestyrelsen i samarbejde med revisor
kommenterer regnskabet og tydeliggør posterne der stilles spørgsmål til. Regnskabet betinget
godkendt heraf.
Ad pkt. 5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen havde fremlagt forslag til vedtægtsændringer. (se bilag 1)
Jacob Fritsch og Nadja Haubroe havde indsendt forslag til vedtægtsændringer. (se bilag 2)
Idet forslagene på nogle punkter lignede hinanden blev punkterne i vedtægterne gennemgået og
derefter afstemning ved hvert punkt.
Vedr. forslag til § 5 kontingent (bilag 1) – vedtaget enstemmigt
Vedr. forslag til § 5.2 kontingent (bilag 1) – vedtaget enstemmigt
Vedr. forslag til § 5.1 kontingent (bilag 2) – vedtaget enstemmigt
Vedr. forslag til § 7 (bilag 1) – bestyrelsen trækker sit forslag
Vedr. forslag til § 8 (bilag 2) – J&N trækker sit forslag
Vedr. forslag til § 10 (bilag 2) – J&N trækker sit forslag, med bemærkning om at det bør overvejes
ændret, idet der er meget svært for en evt. ny bestyrelse at nå, at komme i gang hvis
generalforsamlingen ligger allersidst i sæsonen – Kommende bestyrelse bør undersøge med DIF
om der findes retningslinjer/standard.
Vedr. § 12 – bilag 2 – vedtaget ved flertal
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Vedr. § 14 – J&N trækker sit forslag – Bestyrelsen trækker tillige sit forslag.
Anniqa Buus har skrevet til bestyrelsen for at få oplyst holdningen til, at man har afslået at
underskrive en sponsor/støtteaftale hun har søgt for sit barn.
Bestyrelsens svar: Det var i det konkrete tilfælde en ekstra administrativ byrde for kasseren, der
gjorde at der blev afslået. Bestyrelsen mener generelt ikke, at man kan være bekendt at afslå. Det
må vurderes i det enkelte tilfælde.
Efter lidt debat var der enighed i forsamlingen om, at man som udgangspunkt skal bakke op om de
familier der har brug for økonomisk støtte, såfremt det ikke vedrører klubbens økonomi.
Enighed om at man retter henvendelse til en af de tegningsberettigede i bestyrelsen, hvis man
ønsker klubbens underskrift på en ansøgning.
Ad pkt. 6. Valg af Kasserer
Mikael Nielsen (Keesha A1) blev valgt.
Ad pkt. 7. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
Karina Stender (Camilla K2) blev valgt for 2 år.
Nadja Haubroe (Karoline A1) blev valgt for 2 år.
Noe Ertner (Lille skøjteskole + familiehold) blev valgt for 2 år.
Tina Radford (Villads A1) blev valgt for 1 år.
Linda Berkowich (Tram K1) blev valgt for 1 år.
Nicolai Borre var ikke på valg og forsætter i bestyrelsen. (Anna-Emile M og Mathilde A3)
Ad pkt. 8. Valg af bestyrelsessuppleanter (1 år)
Jacob Fritsch (Nicoline M) blev valgt.
Theresa Colin (Rosa A3) blev valgt.
Pernille Sonne (Voksen hold) blev valgt
Ad pkt. 9. Valg af revisor samt eventuelt valg af revisorsuppleant (for et år)
PC Revision blev valgt.
Ad pkt. 10. Eventuelt
Igen blev de afgående bestyrelsesmedlemmer og kasserer takket for deres indsats.
Dirigenten afsluttede og takkede for god ro og orden.
Den 29. april 2014
Referent:

Formand:

Nadja Haubroe

Nicolai Borre
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