
Gentofte Kunstskøjteløber Forening  

Referat af generalforsamling 16. marts 2015 kl. 17.15 i klublokalet på 1 sal (lok. 26)  

 

Dagsorden  ifølge vedtægterne:  

1.Valg af dirigent (og referent)  

Mogens: dirigent, Sanne: referent 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt  

 

2. Formandens beretning (kan findes på hjemmesiden og er udsendt skriftligt på mail sammen med 

indkaldelsen til medlemmerne).  

Formand Stephanie Halse gennemgik beretningen i hovedtræk, herunder: 
Pr. d.d. har GKF 232 medlemmer. 

Der har i det seneste år været sat fokus på at sikre kvaliteten, nu hvor vi er blevet så mange - bl.a. er ansat 

ny træner, Martine Zuiderwijk,  med ansvar for funskateområdet. 

Opfordring til funskateholdenes forældre om praktisk opbakning  navnlig ved konkurrencer. Der er brug for 

mere hjælp. 

E-løberne vandt klubmesterskabet ved Friløbskonkurrencen. 

SØGÅRDSSKOLE-holdet bliver medlemmer af GKF fra næste sæson, men løber stadig i institutionstiden i hal 

2. 

Foreningens generelle kommunikation med medlemmerne sker primært  via Foreninglet – på mail, og når 

det er akut pr. sms. 

Der er fundet en løsning på problematikken omkring omklædningsrum 20 under ICGs kampe. Der  bliver 

bygget en anordning, så  gæstehold og hjemmeholdet kan gå fra omklædningsrum på ishockeygangen til 

isen uden at mødes. 

 

3.a. Det reviderede regnskab blev fremlagt til godkendelse  

Kasserer Henning  Goldbeck omdelte og gennemgik regnskabet for 2015 

GKF har en sund økonomi. 

I  2014 har foreningen haft en omsætning på  godt 1,3 mio. Lidt højere end tidligere år, hvilket primært 

skyldes, at foreningen har a) flere aktive medlemmer b) afholdt sommercamp over 2 uger i sommeren 2014 



Øgede aktiviteter og flere medlemmer betyder selvfølgelig også højere omkostninger: lønninger til ny 

træner, camp og andre aktiviteter - f.eks. konkurrencer, hvor trænere skal af sted. 

DSU kontingentet var i 2014 også  højere end vanligt: Dette skyldes, at man har ændret 

afregningsmodellen. Man er gået fra betaling bagud til fremadrettet. Dvs. at der er betalt 2 gange DSU-

kontingent i 2014. 

Der er indkøbt nye skøjter til udlejningen, og der har været istandsættelse af skøjteudlejningen. 

Foreningen kommer i 2014 ud med et overskud på kr. 67000, hvilket vil komme medlemmerne til gode  i 

2015 

Pr. 31.12. havde foreningen bankindestående på  ca. kr.380000 og en egenkapital på ca. kr.250000. 

Spsm til posten  vedr. kontingentopkr: Den dækker udgifter til pbs, dankortbetaling, kreditkortgebyrer. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

3 b. Fremlæggelse af budget 2015. 

Der budgetteres med lidt lavere omkostninger end i  2014, bl.a. fordi sommercampen  er aflyst i år 

Der forventes 0 resultat 

Spsm.  til salg af fleece og jakker: Der er bestilt nye jakker. 

Spsm. vedr. lønninger: GKF har 3 fastansatte istrænere, 1 på funktionær-basis, 2 på timebasis, balletlærer 

og  12-13 hjælpetrænere 

 

4. Behandling af indkomne forslag  

• Revision af vedtægterne (forslag er udsendt skriftligt sammen med indkaldelsen)  

Bestyrelsen havde på sidste års GF tilkendegivet, at man ville forberede vedtægtsændring, således at fristen 

for fremsættelse af forslag ændres fra 1. februar til en frist lidt tættere på GF. Herudover er der foretaget 

små kosmetiske ændringer. 

Forslaget til ændring af vedtægterne blev vedtaget. 

 

5. Valg til bestyrelsen  

4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter var på valg.  



Følgende ønskede at opstille: 

Sekretær Sanne Colmor - modtager genvalg. Mor til Anna-Flora, E2udv. 
Kasserer Henning Goldbeck - modtager genvalg. Far til Courtney, E2. 
Suppleant Helle Bronée - modtager genvalg - også gerne som bestyrelsesmedlem, 
mor til Laura EK1 og Sofie, EK2 
Suppleant Anna Frejlev - modtager genvalg - også gerne som bestyrelsesmedlem. 
Mor til Katya F3. 

 
Herudover ønskede følgende   at opstille: 
John Vincent Bjerre-Nielsen, far til Elvira Bjerre-Nielsen som løber på E3. 
Malene Nordlund Rørbech, mor til Elisa og Emilie Nordlund Rørbech, som begge løber på F3. Stiller 
op som fast medlem eller suppleant. 
Karsten Bobek, far til Isabella Bobek som løber på E3 og Christina Bobek på E4. 
Stiller op som fast medlem eller suppleant. 

Karina Oreskov Christoffersen, mor Til Caroline på E1 

Da et medlem ønskede skriftlig afstemning, foregik valget som en skriftlig afstemning.  
 
Henning, Sanne, Helle og Karina blev valgt til bestyrelsen. 
 

6. Valg af  2 suppleanter .  

2 suppleanter skal vælges 

John Vincent Bjerre-Nielsen og Karsten Bobek blev valgt. 

 

7. Valg af revisor   

Charlotte Vestergaard valgt. 

 

8. Eventuelt  

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for indsatsen i bestyrelsen. 


