
Generalforsamling i Hvidovre Skøjteklub 
torsdag den 27. marts, 2014 

 
 
Dagsorden 
 
1.  Valg af dirigent 
2.  Valg af referent 
3.  Formandens beretning: Året der gik i HSK 
4.  Regnskab 
5.  Indkomne forslag (ændring af vedtægter, §16.1, se nedenfor) 
6.  Valg af formand 
7.  Valg af kasserer 
8.  Valg af nye bestyrelsesmedlemmer 
9.  Valg af revisor 
10.  Eventuelt 
 
 
 
Bestyrelsen fremlægger følgende forslag til ændring af vedtægterne: 
 
§ 16.1 Bestyrelsen består af 7, 5 eller 3 medlemmer. Kun medlemmer af 
Hvidovre Skøjte Klub kan vælges til bestyrelsen. 
	  
	  
	  
Ad	  1:	  Nina	  
Ad	  2:	  Rikke	  Porsager	  
Ad	  3:	  Formandens	  beretning	  gennemgåes	  af	  Thomas.	  Se	  evt.	  denne.	  Året	  der	  gik	  i	  
HSK	  i	  korte	  træk:	  Den	  nye	  bestyrelse	  overtog	  klubben	  midt	  2013	  og	  på	  dette	  
tidspunkt	  var	  klubbens	  gæld	  høj	  og	  stigende.	  Klubbens	  egenkapital	  var	  lav	  og	  der	  
var	  rod	  i	  økonomien.	  Den	  nuværende	  bestyrelse	  har	  brugt	  utrolig	  lang	  tid	  og	  
megen	  energi	  på	  at	  få	  ryddet	  op	  i	  økonmien	  og	  forsøgt	  at	  vende	  udviklingen.	  
Skøjteklubben	  ansøgte	  i	  denne	  forbindelse	  kommunen	  om	  støtte	  og	  lån	  til	  at	  
betale	  al	  den	  gæld	  der	  var.	  Kommunen	  er	  ikke	  interesseret	  i	  at	  vi	  lukker	  pga	  
dårlig	  økonomi,	  derfor	  har	  de	  støttet	  klubben	  med	  et	  lån	  på	  200.000.	  Al	  vores	  
øvrige	  gæld	  er	  nu	  betalt	  og	  vi	  betaler	  nu	  regelmæssigt	  af	  på	  vores	  lån	  til	  
kommunen.	  Under	  arbejdet	  med	  at	  rydde	  op	  i	  økonomien	  har	  vi	  måtte	  opsige	  
vores	  nuværende	  trænere,	  da	  de	  var	  for	  dyre,	  og	  ansætte	  dem	  igen	  på	  nye	  
kontrakter.	  Det	  har	  ikke	  været	  en	  rar	  proces,	  men	  nødvendigt.	  Nu	  hænger	  
økonomien	  sammen	  således	  at	  indtægter	  (kontintentindtægter,	  sponsorater,	  
tilskud,	  o.a.)	  er	  højere	  end	  udgifter	  (fx	  trænerlønning,	  o.a.).	  	  
Den	  nuværende	  bestyrelse	  er	  faktisk	  ulovlig,	  da	  vi	  er	  for	  få	  i	  bestyrelsen	  ifølge	  
klubbens	  vedtægter.	  Men	  der	  har	  ikke	  været	  andre	  muligheder.	  Vi	  ønsker	  
vedtægterne	  ændret,	  så	  vi	  ikke	  kommer	  til	  at	  stå	  i	  samme	  situation	  igen.	  	  	  
Den	  nye	  bestyrelse	  vil	  ikke	  være	  forpligtiget	  til	  at	  stå	  i	  skøjteudlejning	  eller	  kiosk	  
eller	  stå	  for	  fester.	  Men	  den	  nye	  bestyrelse	  skal	  stå	  tage	  stilling	  til	  om	  vi	  skal	  
deltage	  i	  konkurrencer,	  forholdet	  til	  dsu	  og	  sponsorer,	  og	  den	  skal	  stå	  for	  



klubbens	  ansigt	  udadtil	  og	  være	  klubbens	  ånd:	  Er	  vi	  en	  skøjteklub	  for	  alle	  eller	  
for	  eliten	  eller	  begge.	  	  
	  
Diskussioner	  under	  vejs:	  
Spørgsmål	  vedr	  de	  mange	  forskellige	  konkurrencer	  der	  kan	  afholdes.	  Og	  hvorfor	  
har	  vi	  ikke	  afholdt	  konkurrence	  for	  således	  at	  tiltrække	  nye	  medlemmer.	  
Bestyrelsen	  har	  lagt	  vægt	  på	  at	  vi	  ikke	  har	  penge	  til	  at	  stable	  det	  på	  benene	  og	  
bestyrelsen	  har	  ikke	  haft	  overblik	  og	  overskud	  til	  at	  stå	  for	  det.	  Bestyrelsen	  har	  
ikke	  haft	  mandskab	  nok	  til	  at	  gennemføre	  det.	  	  
Der	  bliver	  talt	  meget	  om	  det	  rod	  der	  var	  i	  det	  tidligere	  regnskab.	  Den	  nye	  
bestyrelse	  fortæller	  at	  det	  har	  været	  næsten	  umuligt	  at	  indkræve	  
tilgodehavender	  og	  finde	  hoved	  og	  hale	  på	  det	  gamle	  regnskab.	  Samtidig	  skal	  vi	  
nu	  kigge	  fremad	  og	  ikke	  tilbage.	  	  
Hvordan	  hverver	  vi	  nye	  medlemmer?	  
	  	  
Ad	  4:	  Regnskabet	  udleveres	  i	  papir	  og	  gennemgåes.	  Vi	  skylder	  på	  nuværende	  
190.000	  kr	  til	  kommunen.	  Kommunen	  kræver	  at	  en	  registreret	  revisor	  
godkender	  vores	  regnskab.	  Derfor	  har	  vi	  måtte	  betale	  en	  revisor	  5000	  kr	  
	  
Regnskabet	  godkendes.	  	  
	  	  
Diskussioner:	  Kan	  vi	  ansøge	  sponsorater	  hos	  tipsklubber,	  spilleklubber.	  o.a.	  
Opbygningen	  af	  det	  tidligere	  regnskab	  har	  ikke	  været	  så	  hensigtsmæssig	  og	  
detaljeret.	  Det	  har	  fx	  været	  svært	  at	  se	  indtægter	  og	  udgifter	  fra	  tidligere	  
konkurrencer,	  hvilket	  har	  været	  med	  til	  at	  vi	  ikke	  har	  afholdt	  konkurrencer	  i	  år.	  
	  	  	  	  
Ad	  5:	  Vedtægtsændring	  ønskes	  i	  det	  tilfælde	  at	  der	  ikke	  melder	  sig	  nye	  
medlemmer.	  	  Vi	  vil	  gerne	  stadig	  bestå	  som	  klub	  selvom	  vi	  kun	  skulle	  være	  3	  i	  
bestyrelsen.	  Vi	  ønsker	  dog	  vokseværk.	  
	  
Der	  stemmes:	  10	  stemmer	  for	  en	  vedtægtsændring,	  ingen	  imod.	  
	  
Ad	  6:	  Thomas	  stiller	  op	  som	  formand	  i	  den	  nye	  bestyrelse	  og	  vælges	  
Ad	  7:	  Irene	  stiller	  op	  som	  kasserer	  i	  den	  nye	  bestyrelse	  og	  vælges	  
Ad	  8:	  Nina	  fortsætter	  som	  bestyrelsesmedlem	  og	  er	  ikke	  på	  valg	  før	  til	  næste	  år	  
Nye	  bestyrelsesmedlemmer:	  Rasmus,	  far	  til	  Maddie,	  samt	  Nadja,	  mor	  til	  Ksenia.	  
Ann	  stiller	  op	  som	  suppleant.	  Alle	  vælges.	  
Ad	  9:	  Valg	  af	  revisor.	  Vi	  foreslår	  "P.C.	  revision",	  men	  dette	  kan	  ikke	  godkendes	  da	  
revisoren	  ikke	  er	  medlem	  af	  skøjteklubben,	  som	  revisoren	  skal	  være	  ifølge	  §21.	  
Det	  besluttes	  derfor,	  at	  der	  indkaldes	  til	  en	  ekstraordinær	  generalforsamling	  før	  
udgangen	  af	  september	  2014	  for	  at	  behandle	  et	  forslag	  om	  en	  vedtægtsændring	  
og	  derved	  muliggøre	  ekstern	  revision.	  	  
	  
Ad	  10:	  Evt.	  Det	  diskuteres	  hvad	  vi	  ønsker	  for	  klubben	  fremadrettet:	  Ballet,	  
styrketræning,	  god	  velkomst	  skal	  fastholdes,	  et	  godt	  klublokale,	  konkurrencer	  
for	  at	  fastholde	  medlemmer,	  da	  det	  er	  en	  rigtig	  god	  oplevelse	  (Anni	  vil	  gerne	  
hjælpe),	  Grazyna	  siger	  at	  konkurrencer	  avler	  gode	  løbere,	  avle	  talent	  og	  kvalitet	  
skaber	  godt	  ry.	  Efteruddannelse	  af	  trænerne	  er	  vigtigt	  og	  løberen	  skal	  i	  centrum.	  
Træneren	  ønsker	  desuden	  større	  åbenhed	  mellem	  trænere	  og	  bestyrelse	  og	  at	  



hun	  inddrages	  lidt	  mere	  i	  beslutningerne.	  Mere	  information	  til	  nye	  forældre,	  
både	  som	  brochurer,	  men	  også	  som	  mappe	  med	  informationer	  om	  fx	  hvad	  alle	  
konkurrencerne	  er	  for,	  hvad	  det	  er	  for	  nogle	  hold,	  hvordan	  man	  kan	  varme	  op	  før	  
is,	  osv.	  Den	  gode	  stemning	  skal	  fastholdes,	  at	  alle	  løberne	  udfordres	  på	  sit	  
individuelle	  niveau.	  Derfor	  er	  det	  også	  vigtigt	  at	  løberne	  kommer	  på	  de	  rigtige	  
hold,	  og	  at	  der	  er	  et	  rigtigt	  forhold	  mellem	  antal	  løbere	  og	  trænere	  på	  isen.	  	  
Større	  fokus	  på	  opvarmning	  ønskes	  for	  at	  forebygge	  skader.	  
Der	  skal	  også	  være	  et	  større	  fokus	  på	  hvad	  der	  skal	  gøres,	  hvis	  der	  opstår	  skader.	  
	  
	  
	  	  	  	  


