
 

Gento'e den 5. juni 2021 

Kære alle GKF-medlemmer  

FORMANDENS BERETNING 

Allerførst vil bestyrelsen gerne takke for den forståelse, tålmodighed og foreningsånd, som rigEgt 
mange GKF’ere har udvist i den lange nedlukningsperiode. Det er een af årsagerne El, at vi som 
forening har oplevet et mindre medlemsfrafald end flere andre sportsgrene i kommunen.  

Det forhold gør også, at vi er kommet igennem karantænen med et fortsat fornu'igt økonomisk 
grundlag, og med mulighed for at kunne Elbyde mere is og mere træning, end mange af de andre 
skøjteklubber, så vi hurEgt kan komme Elbage El det skøjtemæssige niveau vi sluJede af med før 
nedlukningen.  

2020 blev et meget anderledes år for GKF end forventet. Ligesom så mange andre, blev vores 
planlagte akEviteter sat i bero med Covid19-karantænen, der trådte i kra' stort set umiddelbart e'er 
den nye bestyrelse, var Eltrådt.  

Bestyrelsens arbejde har here'er overvejende været et spørgsmål om at sikre foreningens 
økonomiske grundlag, gennemføre on-line- og off-ice træning i det omfang de gældende restrikEoner 
Ellod det, samt fokusere på genåbningen og planlægningen af sommerens skøjtecamps.  

Målsætningen for bestyrelsen har været at sikre, at så mange træningsakEviteter, som overhovedet 
muligt, er blevet gennemført i nedlukningsperioden. DeJe for at holde træningsniveauet så højt som 
muligt, således at vi kunne sikre en smidig overgang El vores normale træningsplan. Træningen har 
ligeledes ha' El formål at fastholde Elknytningen El klubben i nedlukningsperioden og give mulighed 
for løberne El at se deres træningskammerater - om ikke andet, så i hvert fald på skærmen.  

Selvom der bestemt har været-, og er et forbedringspotenEale i forhold El on-line træningen, så er 
det bestyrelsens opfaJelse, at vi trods alt, langt hen ad vejen, er lykkedes med projektet.  

ØKONOMI:  

Resultatet for regnskabsåret 2020 viser et minus på 34.000 kr. DeJe beløb dækker over, at klubben 
har skullet oppebære udgi'er El bl.a. trænerløn og en række andre faste poster vi nu engang har, 
uagtet nedlukning eller ej. SamEdig har vi mistet muligheden for at kunne gennemføre flere 
indtægtsgivende akEviteter, som f.eks. Galla Show, skøjteudlejning og konkurrencer - akEviteter, der 
alle Edligere har bidraget posiEvt El foreningens økonomi.  



Det er vigEgt at pointere, at bestyrelsen har gjort brug af alle de støJeordninger, der har været 
mulighed for. Den delvise dækning af f.eks. trænerlønninger kan dog ikke kompensere for det tab i 
indtægter foreningen har mistet, dels som følge af de manglende indtægtsgivende akEviteter, og dels 
som følge af medlemsnedgangen på ca. 36 % (primo ´19 El ulEmo ´20), og de deraf reducerede 
konEngenEndtægter.  

Det har således været helt afgørende for foreningens overlevelse, at vi har kunnet opretholde 
konEngentopkrævningen, så vi har kunnet dække de faste omkostninger.  

Bestyrelsen erkender, at det ikke har været let at skulle give a]ald på mulighederne for at skøjte, og 
samEdig skulle fortsæJe konEngenEndbetalingerne, hvorfor vi i den forbindelse også Edligere har 
meldt ud, at foreningen ikke ønsker at kapitalisere på opretholdelsen af konEngentet i nedluknings-
perioden, og at vi derfor ville kompensere loyale medlemmer, hvis foreningens økonomi Ellod det.  

I kra' af foreningens relaEvt beskedne økonomiske tab i 2020, og med forventningerne om en 
fornu'ig indtjening på de planlagte sommercamps samt øget medlemsElgang, har bestyrelsen 
vurderet, at der afsæJes et beløb på 100.000 kr. El redukEon af eksisterende medlemmers 
konEngenter for den nye sæson. RedukEonen gennemføres som en procentuel redukEon af det 
enkelte medlems konEngent. RedukEonen forudsæJer et fuldt akEvt medlemskab i hele 
nedlukningsperioden samt, at medlemmets konEngent i perioden er betalt.  

Egenkapitalen på 271.000 kr. reduceres således isoleret set med 100.000 kr., hvilket ikke fuldt og helt 
kompensere for konEngenEndtægterne opkrævet i nedlukningsperioden. Bestyrelsen vurderer dog, 
at hensynet El foreningens videre dri' og økonomiske polstring i forhold El uforudsete udgi'er, 
sæJer et naturligt niveau for hvor stor den mulige økonomiske kompensaEon kan blive.  

Der arbejdes endvidere på at sikre flere kompensaEonsEmer, ud over de mange 
kompensaEonsEmer, der i forvejen har været lagt i træningsplanerne e'er genåbningen.  

GENÅBNING OG SOMMERCAMPS:  

Bestyrelsen er ikke alene blevet mødt med udfordringen i forbindelse med nedlukningen grundet 
Covid19, men har også måJet håndtere et par andre faktorer, der har gjort livet vanskeligere for 
vores adgang El de to skøjtehaller.  

Når der i fremEden skal kunne afvikles ishockeykampe i vores haller, skal banderne være udski'et for 
at leve op El de nye sikkerhedsstandarder. Kommunen har ikke ha' mulighed for at ski'e banderne i 
nedlukningsperioden e'ersom udbuddet på opgaven først er blevet afsluJet for nylig. Arbejdet på 
udski'ningen i Hal 1 er i gang, og vi har fået udsat udski'ningen i Hal 2 El næste år. Konsekvensen er 
dog, at vi og STARS må deles om een hal indEl arbejdet er overstået.  

Det andet forhold, der indvirker negaEvt på vores adgang El hallerne, er Gento'e Kommunes ønske 
om at kunne beslaglægge træningsEder og -pladser El “selvorganiseret træning” gennem 
WannaSport.  

Uagtet ovennævnte forhold er det lykkedes bestyrelsen at Elkæmpe GKF mere is end sidste år. I 
Ellæg har vi (lige som STARS), også fået mulighed El at holde hallerne åbne i det meste af 
sommerferien. Hvorfor vi, som noget helt nyt, forsøger vi os med sommercamps i hele 6 uger, med 
dedikerede Elbud El stort set alle skøjtehold.  

Det er dejligt at se, at så mange har taget Elbuddet El sig, og ønsker at give den fuld gas på isen i 
sommerferieperioden. Det kommer El at lø'e den enkelte løbers niveau betragteligt, og samEdig 
hjælper det foreningen med at indhente noget af det økonomiske e'erslæb.  



SKØJTESKOLE:  

Som een af de første akEviteter e'er genåbningen fik vi endelig inviteret de mange nye potenEelle 
løbere, der har stået længe på venteliste, El en prøveEme. Det resulterede i hele 31 nye løbere i 
klubben, som vi glæder os El at hilse nærmere på.  

MedlemsElgangen er også et meget stort skridt i retning af at få dækket det medlemstab ind, som vi 
har ha' i nedlukningsperioden, og vi ønsker således vores nye medlemmer og -forældre velkommen i 
foreningen.  

PARASPORT: 

PÅ trods af nedlukning og de deraf begrænsede træningsmuligheder, har GKF alligevel fået udtaget 
en løber El Special Olympics. Vi ønsker Oliver Marhauer en god og oplevelsesrig tur El  Kazan i 
Rusland.  

MEDLEMSUNDERSØGLSE OG PLAN FOR FREMTIDEN:  

Det har været et stort ønske fra bestyrelsens side at få gennemført en medlemsundersøgelse for at 
afdække om den retning bestyrelsen og trænerne sæJer på foreningen også er i overensstemmelse 
med de holdninger og ønsker foreningens medlemmer giver udtryk for. Endvidere har undersøgelsen 
ha' El hensigt at danne grundlagt for en vision og målsætning for foreningen, som i dag ikke 
foreligger, og som derfor fremover kan skabe afsæJet for en egentlig strategi.  

Hovedkonklusionerne fra medlemsundersøgelsen samt bestyrelses oplæg El vision og målsætning for 
foreningen vil blive fremlagt på generalforsamlingen. I Ellæg vil undersøgelsen i mere detaljeret form 
- naturligvis anonymiseret, blive udsendt El alle medlemmer e'er generalforsamlingen.  

Vi takker for den store deltagelse i besvarelsen af undersøgelsen, som således giver et godt 
udgangspunkt for den fremEdige bestyrelses arbejde.  

Alt I alt har vi forhåbentlig overstået et dystert kapitel i foreningens historie, og har nu sat kursen 
mod lysere Eder, med masser af træning, konkurrencer og Galla Show!  

Bestyrelsen ser frem El at se jer El generalforsamlingen den 11. juni kl. 18.00 El 20.00.  

På gensyn!  

Jesper Haslund Kristoffersen  

Formand for GKF


