
Ekstraordinær generalforsamling i Hvidovre Skøjte Klub, Referat 

Torsdag d. 30. oktober 2014 kl. 19.00 i klublokalet 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forslag til vedtægtsændringer  

4. Valg af 1 eller 3 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter 

5. Visioner for HSK 

6. Eventuelt 

Ad punkt 3: Forslag til vedtægtsændringer er udsendt en uge før mødet.  

 

Til stede: Nina Frank (formand), Irene Bandier (kasserer), Nadja Aristoff (næstformand), Ann Sejersen 

(bestyrelsesmedlem), Danijela Behmen, Zdenek Ptacek, Ricky Jensen. 

 

Ad 1. 

 Nina Frank er dirigent og Irene Bandier er referent. Dirigenten konstaterer at den ekstraordinære 

generalforsamling er indvarslet lovligt i henhold til klubbens  vedtægter. 

Ad 2.  

Klubben har været inde i en bølgedal men er godt på vej frem og vi oplever en rigtig stor tilgang af 

medlemmer. Det skyldes til dels den gode modtagelse i klubben.  

Vi har afholdt HSK Cup og det var en succes, vi har fået meget ros for den.  Vi skal vedtage om vi også skal 

holde Skate Copenhagen. Det bliver vedtaget af den fremtidige bestyrelse i samarbejde med Dennis som 

var koordinator for HSK Cup.  

Der skal arbejdes på at få flere forældre ind i det frivillige arbejde. Hvis vi skulle lønne nogle til at lave det 

stykke arbejde der i dag bliver udført af frivillige ville vi være nødt til minimum at fordoble kontingenterne. 

Ad. 3 

§15 På dagen blev der stillet et modforslag som blev debatteret af de fremmødte med følgende tekst:  



 ”bestyrelsesmedlemmer betaler kontingent for deres børn jfr. tilmeldte hold.  Evt. udefrakommende som 

ønsker en plads i bestyrelsen betaler min. passiv kontingent pr. år.”    

 Da ordlyden i modforslaget er i modstrid med §16.1 frafaldes forslaget og det oprindeligt stillede forslag er 

vedtaget.     

§16.1. Bestyrelsen fremlægger et forslag om, at ordlyden ændres til: ”3-7 medlemmer”. I stedet for ” 3, 5, 

eller 7 medlemmer”. Forslaget er enstemmigt vedtaget. 

De øvrige forslag til vedtægtsændringer er enstemmigt vedtaget. 

 

Ad. 4 

Rasmus Nielsen træder ud af bestyrelsen pga. mangel på tid 

Flemming Bech, far til Anna Cecilie Bech på Aspirantholdet stiller op til bestyrelsen. Han er forhindret i at 

være til stede men har givet mundtligt tilsagn til formand Nina Frank om at han ønsker at stille op.  

Charlotte Aagaard, mor til Majse Aagaard på Funskateholdet stiller op som suppleant. Charlotte er 

forhindret i at være til stede men har givet mundtligt tilsagn til formanden om at hun ønsker at stille op. 

Erik Bendtner far til Mia på skøjteskole stiller op som suppleant. Erik er forhindret i at være til stede men 

har givet mundtligt tilsagn til formanden om at han ønsker at stille op. 

Alle vælges ind og bestyrelsen ser nu ud som følger: 

Formand: Nina Frank 

Næstformand: Nadja Aristoff 

Kasserer: Irene Bandier 

Bestyrelsesmedlem: Ann Sejersen, Flemming Bech 

Bestyrelsessuppleant: Erik Bender, Charlotte Aagaard 

 

Da Nadja ikke ønsker at fortsætte som næstformand vil en ny efterfølgende blive konstitueret af 

bestyrelsen i henhold til foreningens vedtægter. 

Ad 5.  

Danijela foreslår at vi afholder Mini HSK. Ann og Danijela undersøger mulighederne.  

Ad 6. Intet 

Generalforsamlingen er afsluttet kl. 20.04 og er gennemført i god ro og orden. 


