København Ø, den 13. november 2014
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i SKK den 13. november 2014
Der var mødt ca. 25 forældre op til mødet og der var enighed om, at det var en
beslutningsdygtig generalforsamling.
Pernille Sonne blev valgt som ordstyrer og Linda Berkowitz blev valgt som referent.
Formand Nadja Haubroe indledte mødet med at byde alle velkommen.
Nadja fortalte, at den nuværende bestyrelse sloges med en del økonomiske udfordringer
heriblandt en del tidligere udeståender, der ikke var blevet betalt og at bestyrelsen i SKK
derfor nu var nødt til at handle.
Blandt andet på baggrund af en samtale med tidligere bestyrelsesmedlem, Henrik Madsen,
foreslår bestyrelsen en ny model til udregning af kontingentet for alle løbere, der bevirker,
at alle betaler samme pris for at være på isen. Man betaler kr. 300,00 for den første time,
kr. 110,00 for de følgende timer. Det koster kr. 55,00 pr. time off ice og kr. 50,00 pr. time
dans.
Den anden del af at få dækket omkostningerne vil være at kigge på strukturen i klubben.
Bestyrelsen har valgt at søge medlemmernes støtte til udregningsmodellen i stedet for blot
at sætte alle kontingenter op med 10%, hvilket man kunne have gjort uden at indkalde til
ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen vil imidlertid gerne give alle mulighed for at
give deres besyv med så derfor den ekstraordinære generalforsamling.
Er der nogen spørgsmål?
Lisa: Det virker lidt uprofessionelt at sætte kontingentet ned ved sæsonstart for derefter at
sætte det op og man kan diskutere, om tidsfordelingen holdene imellem er retfærdig.
Katja: Enig i modellen, men der skal være nogle justéringer. F. eks.
1.
2.
3.
4.

M2 får 2 x 45 minutter og ikke 2 x 60 minutter.
Det skal besluttes, om dans er frivilligt og skal være tilkøb
Dansen 60 minutter og der bliver kun betalt for 50 minutter i oplægget
K-hold får mindre tid end sammenlignet med sidste år = kontingentstigning

Nicolai: Kontingenter fra i år er usammenlignelige med sidste år. Der er nu slået en streg
ved sæsonstart og man starter forfra ved år 0. Man kan først begynde at sammenligne
priser og træningstider fra næste år, hvor der så er et års erfaring.
Katja: Har bestyrelsen gjort sig nogle tanker om, hvordan sommerens lønomkostninger skal
dækkes?
Nadja: Ja, bestyrelsen er klar over, at hele strukturen i SKK skal op til revision.
Katja: Kunne man foreslå, at løberne kunne betale en måned til om året for ikke at miste
Kalle og Martin som trænere?
Nadja: Det kunne man overveje som en af de modeller, som bestyrelsen er i gang med at
udarbejde.
Sten: Hvornår meldes det ud, om der tegner til at blive nye trænere næste år?
Nadja: Det kan vi ikke svare på lige nu, men vi håber på og arbejder for, at alle bliver. En
løsning kunne være at lave en støtteforening for SKK, hvor alle betaler en ekstra måned,
men vi er ikke sikre på, at skøjteskolen vil være med til det. Men det er absolut værd at
arbejde videre med. Bestyrelsen har brug for flere hænder til at løfte opgaven, så hvis
nogen vil melde sig, vil det være dejligt.
Pernille: Husk at alle er meget velkomne til at tage rekrutteringsplakater fra kiosken og
sætte dem op på skoler og biblioteker. Der er mange potentielle medlemmer derude.
Nadja: SKK har lavet en aftale om skøjteundervisning på Frederiksberg Runddel og
Frederiksberg kommune betaler trænernes løn, når de underviser dér. Det bliver en rigtig
god rekrutteringsplatform, så alle forældre skulle tage derud en gang imellem og uddele
brochurer og tale med dem, der skøjter.
Signe: Det er en fair model, men jeg mener også, at man må kigge på fordelingen af
trænerne på de forskellige hold.
Nadja: Bestyrelsen er i gang med at diskutere, hvordan strukturen skal ud fra næste sæson.
Vi i bestyrelsen skal blive 100% klare på, hvad vi kan tilbyde. Og så skal vi høre, hvad
trænerne vil have. Vi ønsker og tror på, at vi kan mødes i en aftale.
Katja: Når nu ikke Anita og Justus skal skøjte næste år, får SKK måske ingen støtte fra Team
Copenhagen.
Nicolai: Det får ingen betydning for støtten fra Team Copenhagen, fordi de alligevel ikke
talte med i ansøgningen på grund af deres alder.
Nadja: Vi har brug for gode idéer fra medlemmerne til, hvordan vi kan skaffe penge. Hvis
nogen sidder med en god idé, må de meget gerne kontakte bestyrelsen.

Katja: Jeg tænker, at dansen skal blive tilvalg, så det er frivilligt. Har man tænkt på at lade
kontingentstigningen virke med tilbagevirkende kraft?
Sten: Det kan man ikke.
Katja: Det, vi skal finde ud af, er, hvad medlemmerne vil være med til for at beholde Kalle
og Martin som trænere. Måske vil alle betale et beløb, så lønomkostningerne kan dækkes i
sommermånederne. Eller også kan man tage alle omkostningerne og dele ud på alle årets
12 måneder.
Nicolai: Jeg vil spørge, om der er nogen, der har noget at tilføje? Ellers lad os tage en
afstemning om, medlemmerne vil godkende modellen med de rettelser, som Katja gjorde
opmærksom på.
Sten: Har man overvejet at holde off ice 3-4 gange om ugen i sommermånederne, hvor
Kalle og Martin får løn? Så kan man forsvare at indkræve kontingent over hele sommeren?
Nadja: Det er en idé, som vi skal overveje i forbindelse med bestyrelsens undersøgelse af
strukturen. Der finder i øjeblikket ting og sager sted, som genererer lidt penge, men vi er
bare langt fra målet.
Jørn: Kan skolerne ikke ifølge den nye reform ikke bruge isen til idræt?
Nadja: Skolerne kan ikke/vil ikke betale, hvad det koster. De vil gerne have en-gangsoplevelser og der kommer også et par skoler, men kun for en gang – ikke noget fast.
Tina: Vi mangler folk til at løfte opgaverne i bestyrelsen, meld jer meget gerne hvis I har
mulighed for at hjælpe med forskellige opgaver.
Nadja: Lad os stemme om forslaget til ændret kontingentmodel. Ingen vil have sedler, så vi
stemmer ved håndsoprækning.
Resultatet af afstemningen blev, at modellen blev enstemmigt godkendt med de
smårettelser, som bestyrelsen blev gjort opmærksom på.
Greg kontakter KSF og ser, om SKK ikke kan være med til møbelindkøb til den nye
container.
Nadja: Tak for i dag.
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