
Gentofte Kunstskøjteløber Forening 

Referat af Generalforsamling 13. marts 2017 kl. 17.00 i klublokalet på 1. sal (lok. 26) 

Indkaldelse og dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent (og referent) 

Mogens Muff valgt som dirigent, Pernille Lohmann som referent. 

Dirigenten konstaterede, at GF var lovligt indkaldt. 

2. Formandens beretning 

Kan findes på hjemmesiden og er udsendt skriftligt på mail sammen med indkaldelsen til alle 
medlemmer. 

Formanden fremhævede bl.a., at GKF pr. d.d. har 269 medlemmer og ud over at være Danmarks 
største kunstskøjteløberklub også er landets bedste, idet klubben har vundet sæsonens 
klubkonkurrencer både for Funskate og Elite. 

GKF fik i år to Sjællandsmestre: Anna-Flora Colmor Jepsen, der vandt Debs-rækken, og Louise 
Vestergaard, der vandt Novice-rækken. Derudover fik Louise sølv til DM, og Anna-Flora har været 
optaget på/været inviteret til at deltage i de nationale Danskate-samlinger. 

Samarbejdet med Søgårdsskolen varetages af Anna Freylev, og Søgårdsskolens løbere er fra i år 
overgået til at være almindelige medlemmer i GKF. 2 løbere fra Søgårdsskolen, der går på GKFs 
Funskatehold, skal repræsentere Danmark ved Special Olympics i Østrig fra den 14. – 23. marts 
2017 med Martine som træner og Anna Freylev som hjælpetræner, da begge løbere kun er 15 år. 

Den frivillige morgentræning tirsdag og torsdag har kørt som en forsøgsordning siden efteråret, og 
løberne opfordres til at komme, så ordningen kan fortsætte. 

GKF har i sæsonen 2016/2017 afholdt DSU Mærkeprøve, DSU Efterårskonkurrence for M- og K2-
løbere samt Oktoberkonkurrence for M- og K-løbere. Derudover planlægges sæsonen afsluttet 
med en diplomkonkurrence for skøjteskolen, der bygges op som en Funskate Element-
konkurrence. Af sociale arrangementer kan nævnes GKF-fest, Halloween, juleafslutning og 
fastelavn. 

Gallashowet 2016 blev set af over 1500 tilskuere. 

Der er p.t. tilmeldt 198 deltagere til det kommende Gallashow, der har titlen ”Movies by GKF”. 
Showet filmes af Katrine Nygaard fra F1, og Arnasson tager billeder til det sidste show. Første 
show kl. 10 blev ”udsolgt” i løbet af et par dage, mens der stadig er mange ledige pladser ved de 
øvrige to forestillinger. 



Det nye koncept for prøvetimer til skøjteskolen fungerer godt, og skøjteskolen er nu fyldt op. Der 
er 7 hold, der dels træner til de skøjtemærker, som Funskate-systemet er bygget op omkring, dels 
de nye diplomer, som Martine har introduceret.  

Familieholdet søndag formiddag fungerer også godt. Voksenholdet, der træner mandag aften, er i 
årets løb vokset fra 10 til 19 løbere og har ikke venteliste. 

Funskate 1, 2 og 3 kører med eget konkurrenceregi og har som nævnt vundet klubpokalen under 
kyndig træning af Grazyna, der startede i GKF som barselsvikar for Julie 1. april 2016. 

Elitesporet består af 1 M- og 5 E-hold samt lilla hold. Lilla hold træner 2 gange om ugen sammen 
med skøjteskolen plus en ekstra gang om torsdagen og er aspiranter til enten Funskate- eller 
Elitesporet. Løbere på E3, der endnu ikke har bestået Basic 1-mærket, som kræves for at kunne 
stille op til elitekonkurrencer, har i stedet deltaget i Hørsholms iskrystal-konkurrence. 

Vi har helårsis. Hal 1 er åben frem til den 7. april, hvorefter træningen fortsætter i hal 2. 
Skøjteskolen og familieholdet fortsætter frem til udgangen af april, og de øvrige hold frem til 
slutningen af juni. Der planlægges ligesom sidste år afholdt camps i de sidste uger af 
sommerferien. 

Formanden takkede de mange frivillige, der er en uundværlig hjælp for klubbens løbende drift, 
herunder særligt Natasha, der står for udarbejdelse af isplan i samarbejde med trænerne; Anna 
der står for koordineringen med Søgårdsskolen; og Suzanna, der trofast styrer skøjteudlejningen til 
familieholdet – samt alle de andre forældre, der hjælper i udlejningen, som i år alene har været 
varetaget af skøjteskoleforældre. 

Efter generalforsamlingen 7. marts 2016 konstituerede bestyrelsen sig med Sigga Husted-
Andersen som formand, Sanne Colmor som næstformand, Henning Goldbeck som kasserer og 
Pernille Lohmann som sekretær. Øvrige medlemmer var Karina Oreskov, Karsten Bobek, der er 
GKF’s repræsentant i bl.a. Haludvalget, samt Malene Nordlund Rørbech, der har været klubbens 
Funskate-koordinator de seneste 2 år og derudover har ansvar for bl.a. hjemmesiden. Ulrik Ankjær 
Borch og Henriette Andersen blev valgt som suppleanter.  

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

Kasserer Henning Goldbeck omdelt og gennemgik det reviderede regnskab for 2016. 

Klubbens indtægter steg med 170.000 kr. i forhold til 2015, hvilket dog ikke var nok til at opveje de 
stigende udgifter til især trænerlønninger, således at årets resultat blev et underskud på 103.000 
kr. Egenkapitalen er dermed nede på at udgøre 160.000 kr., hvilket bestyrelsen tidligere har 
fastsat som en minimumsgrænse for at kunne modstå uforudsete udgifter etc. Klubben har 
således stadig en sund økonomi, da man har kunnet trække på tidligere års overskud til at dække 
en række ekstraordinære forhold i 2016.  

Af årsager til de øgede udgifter blev følgende fremhævet: 



 Cheftrænerskiftet, der indebar, at GKF havde 2 fuldtidstrænere i de første 7 måneder af 
2016 

 En træner på barsel samt en træner med dårlig ryg betød udgifter til overarbejde, 
sygepenge samt ekstern trænerhjælp 

 Sommercamp og oktoberkonkurrencen har i tidligere år givet overskud, men gik i nul i 
2016. Oktoberkonkurrencen var ramt af, at det var et ”lille” år med færre deltagere pga. 
afholdelse af Jyllandsmesterskabet, samtidig med at vi havde det dyreste dommerpanel, 
idet problemer med at skaffe nok dommere i Danmark betød, at vi bl.a. måtte flyve 
dommere ind fra England og Tjekkiet. 

 Vi havde svært ved at fylde skøjteskolen op i efteråret, hvor vi lå ca. 15 medlemmer under 
”normalen” 

Lønudgifterne steg med 312.000 kr., hvoraf de 150.000 er dækket af øgede kontingenter som 
følge af medlemsfremgangen. Afholdelse af sommercamp betød en merudgift på 55.000 kr. i 
forhold til 2015, hvor der ikke var camp, og derudover var der en merudgift på 60.000-70.000 til 
overarbejde/eksterne trænere. 

Regnskabet blev godkendt. 

3.b. Fremlæggelse af budget (omdelt) 

Der er kalkuleret med et lille overskud i 2017, hvilket kræver relativt små justeringer for at opnå. 
Bestyrelsen har bl.a. sat mål omkring de forskellige aktiviteters økonomi. Lønudgiften er fastholdt 
stort set uændret i forhold til 2016 på grund af det øgede medlemstal. 

4. Behandling af indkomne forslag 

Der var indkommet: 

I. Forslag til ændring af vedtæger fremlagt af bestyrelsen 
II. Solodans i GKF fra Lotte Kirk Kirkegaard 

I. Forslag til ændring af vedtægterne: 
Dirigenten anførte, at vedtægtsændringerne enten kunne godkendes samlet ved afstemning, 
alternativt at der kunne holdes afstemning om de enkelte punkter, som der forelå ændringsforslag 
til. Det blev præciseret, at der alene kunne stemmes for eller imod de af bestyrelsen fremlagte 
ændringsforslag, hvorimod det ikke var muligt at foreslå andre justeringer af vedtægterne. 

Hovedpunkterne i det fremlagte forslag til ændringer af GKFs vedtægter blev gennemgået af 
Karsten: 

GKFs formål 

§ 2: 3. pind flyttes op som nr. 1:  

”- At medlemmer, der har interesse og anlæg for at dyrke skøjteløb som konkurrenceidræt 
får den træning, undervisning og de faciliteter, der understøtter en ambitiøs sportslig 
udvikling for den enkelte og for foreningen” 



Medlemskab 

§ 4, stk. 1: Det præciseres, at udmeldelse skal ske skriftligt. 

Eksklusion 

§ 7: ”Et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes fra foreningen, hvis særlige forhold giver 
anledning dertil, herunder hvis foreningens vedtægter overtrædes” slettes og erstattes af 
”Et medlem hhv. forældre/værge kan af bestyrelsen ekskluderes hhv. bortvises fra 
foreningens aktiviteter (træning og arrangementer), hvis særlige forhold giver anledning 
dertil, herunder hvis foreningens vedtægter overtrædes.” 

”Generalforsamlingens beslutning om eksklusion skal have samme majoritet som ved 
vedtægtsændringer” slettes og erstattes af ”Generalforsamlingen kan ophæve eksklusionen, 
hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede ønsker dette”. 

Bestyrelsen 

§ 8, Stk. 1: Sidste pkt. ”cheftræner og assisterende cheftræner(e)” ændres til ”cheftræner og 
andre trænere”. 

Stk. 3, sidste pkt.: ”Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der 
underskrives eller på anden måde tiltrædes af samtlige tilstedeværende medlemmer af 
bestyrelsen" ændres til ”Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres et 
beslutningsreferat, der underskrives eller på anden måde tiltrædes af samtlige 
tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen og uploades på klubbens hjemmeside.” 

Stk. 4: Efter 3. pkt. indsættes følgende tekst: ”Ved valg af bestyrelsesmedlemmer har hvert 
tilstedeværende stemmeberettigede medlem et antal stemmer svarende til det antal 
bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Hvert tilstedeværende stemmeberettigede medlem 
kan højst afgive én stemme på hver kandidat, dvs. er der tre poster ledige, men opstillet fire 
kandidater, kan man stemme på tre af de fire. Valg til bestyrelsesposter foregår altid 
skriftligt.” 

Det præciseres, at for valg af suppleanter ”…gælder de samme stemmeregler som for valg af 
bestyrelsesmedlemmer.” 

Generalforsamlingen 

§ 10: Aldersgrænsen for stemmerettighed hæves fra 14 til 16 år, og det præciseres, at efter 
medlemmet er fyldt 16 år, mister forældre/værge retten til at stemme på vegne af 
medlemmet. 

I § 12 præciseres bestemmelserne for fremsendelse af forslag, der ønskes behandlet på GF. 
Forslag skal være fremsendt skriftligt (via e-mail) til et medlem af bestyrelsen senest 8 dage 
før generalforsamlingen og bekræftet fra modtageren for at betragtes som gyldig 
fremsendelse. Dagsorden med indkomne forslag, herunder foreslåede vedtægtsændringer, 
fremsendes til alle medlemmmer på den i medlemsdatabasen registrerede e-mail adresse 
samt opslås på GKFs hjemmeside senest 5 dage før GF. Klager over eksklusion samt andre 
forslag, der bedømmes som fortrolige, fremsendes kun på e-mail. 



Herefter blev vedtægtsændringerne godkendt samlet ved afstemning, idet mere end 2/3 af de 
stemmeberettigede fremmødte stemte for forslaget. De nye vedtægter træder i kraft efter GF. 

II. Solodans i GKF 

Forslaget vedrørende solodans kunne ikke behandles, da forslagsstiller ikke var til stede.  

Der var dog blandt deltagerne en markant interessetilkendegivelse for at få undersøgt muligheden 
for at indføre solodans-træning i GKF i en eller anden form. 

5. Valg til bestyrelsen 

 Følgende var på valg: 

o Sanne Colmor (næstformand) genopstillede 

o Henning Goldbeck (kasserer) genopstillede ikke 

o Malene Nordlund Rørbech (medlem) genopstillede 

o Karina Oreskov (medlem) genopstillede ikke 

o Ulrik Ankjær Borch (suppleant) genopstillede 

 Følgende var ikke på valg: 

o Sigga Husted-Andersen (formand) 

o Pernille Lohmann (sekretær) 

o Karsten Bobek (medlem) 

Der skulle således vælges 4 medlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år. Suppleant Henriette 
Andersen var udtrådt af bestyrelsen pr. 1. februar 2017 i forbindelse med klubskifte. 

Valget foregik som en skriftlig afstemning.  

Sanne Colmor, Malene Nordlund Rørbech, Mette Slesvig og Jesper Lauritzen blev 
valgt for 2 år. 

Formanden takkede herefter Henning Goldbeck for hans kæmpe arbejde som kasserer.  

6. Valg af suppleanter 

Anette Dege Kongsdam og Ronnie Knudsen blev valgt som suppleanter for 1 år. 

7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 

Charlotte Vestergaard blev valgt som revisor og Mogens Muff som revisorsuppleant. 

8. Eventuelt 

Bestyrelsen havde modtaget en bekymringhenvendelse fra to forældre vedr. den daglige træning 
og målsætning. Formanden adresserede de enkelte punkter i henvendelsen, der bl.a. vedrørte 



holdforklaring; visse løberes mulighed for at tilkøbe timer på andre hold; mærkeprøver; 
programmer til E3 samt kommunikationen mellem trænere og løbere.  

Formanden konstaterede, at der generelt er behov for mere og bedre information omkring bl.a. 
holdstruktur og holdfordeling, hvilket bl.a. kan ske på forældremøder for skøjteskole- og Funskate-
hold samt til skøjte-hjem samtaler for E- og M-hold. Målsætningen er at afholde forældremøder 
og skøjte-hjem samtaler 2 gange årligt . Dog når vi desværre aldrig de planlagte møder i 
januar/februar pga. mange andre aktiviteter. Forløbet omkring mærkeprøver har været præget af 
cheftrænerskiftet og skal fremadrettet struktureres og kommunikeres bedre. Angående 
kommunikationen mellem trænere og løbere foreslås nedsat et udvalg af forældre og bestyrelse. 

Slutteligt blev det foreslået at ændre at tidspunktet for generalforsamlingen, da størstedelen af 
løberne over 16 år, der selv skal være til stede ved afstemninger på GF, er på isen enten som 
hjælpetrænere i skøjteskolen eller selv har træning. 

 


