
 

 

Hvidovre d. 15. marts 2012 
 
 

 
Referat af Ordinær Generalforsamling 

 
Afholdt: Mandag d. 27. Februar kl. 18.45 i klubrummet på 1. Sal.  
Deltagere: i alt 14 inkl. 6 bestyrelsesmedlemmer, 2 trænere og 1 fra Short Track 
 

1. Valg af dirigent og referant  
Susanne Hansen meldte sig som dirigent, og hun blev valgt uden modkandidater. 
Steen Brehmer meldte sig som referent. 
 

2. Formandens beretning  
Formand Nicolai Borre læste beretningen – se bilag 1. 
Rune fra Short Track spurgte: hvorfor er short Track ikke nævnt? Dette taget til 
efterretning. Susanne & Nicolai udtalte, at det skal forbedres. 
Lars Hansen: elitetilskud er ikke med i godkendt budget. 
Beretningen blev herefter taget til efterretning. 
 

3. Regnskab og budget 
Kasserer Steen Brehmer gennemgik regnskab og balance for 2011. 
Kommentarer:  
Sandra: hvad dækker rejseudgifter over? Den post dækker udgifter til træner 
transport og ophold ved konkurrencer i ind- og udland. 
Lars Hansen kommenterede, at rejse til Paris og Stockholm blev betalt med en del af 
elitetilskud fra 2010. Bestyrelsen: det kan dog ikke ses af regnskabet, da pengene i 
2011 blot indgår som en del af klubbens kapital. 
Grazyna: hvad dækker løn? Det dækker løn til trænere og ballet instruktør, inklusiv 
feriepenge m.v. 
Esben: arrangementsregnskab er usædvanligt med både indtægter og udgifter. 
Savner noter med indhold af balance poster. 
Kim Fabricius: hvad er diverse tilgodehavender?  Bestyrelsen: det er bl.a. tilskud til 
Paris rejse. 
Rune: års resultat for 2010 i driftsregnskab stemmer ikke med balancen. Bestyrelsen 
undersøger. 
Konklusionen blev, at regnskabet ikke kunne godkendes i den nuværende form. 
 

4. Indkomne forslag 
Der var ikke kommet nogen forslag. 
 

5. Valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant  
 Nicolai W. Borre (Formand) 
 Jeannette Mingon Olsen – Villig til genvalg 
 Kim Fabricius– Villig til genvalg 



Formands beretning 2011
 
 
Endnu et år er gået og når jeg ser tilbage på sæsonen så har det været lidt 
hårdere end da vi startede sæsonen samtidig havde jeg ikke planlagt at stå at 
her og gennemgå formandens beretning.
 
Først vil jeg sige tak til bestyrelsen i Hvidovre Skøjteklub der trods en 
udfordrende sæson har vist mod og vilje til at sikre at Hvidore Skøjteklub er en 
klub med traditioner og resultater som vi skal bygge videre på. Samtidig vil jeg 
gerne sige tak til de forældre, venner og sponsorer som stiller op til 
arrangementer og konkurrencer som vi afholder. Og sidst med ikke mindst en 
stor tak til vores trænere der igen i år har sørget levere gode resultater for 
vores løbere.
I 2010 indførte Hvidore Skøjteklub en struktur og strategi der gjorde det klart 
og overskueligt hvordan man kunne gå fra hold til hold, vi er nu begyndt at se 
resultater at denne struktur, hvor vi nu har flere løbere der kan deltage som 
konkurrence løbere. Denne struktur og strategi begynder nu i det at vise sine 
resultater både blandt vores mesterskabs og konkurrenceløbere, men også i 
høj grad for vores Funskate løbere der alle i 2011 har leveret flotte resultater.
 
Sidste sæson blev afsluttet med Skate Copenhagen hvor vi igen præsterede et 
super flot økonomisk resultat. Ved sommer kursus i Malmø havde vi rigtig 
mange medlemmer der deltog, dette skyldes funskate. Sæson start var i år lidt 
tidligere end øvrige år, det betød at vi fik en rigtig god start på konkurrence 
sæsonen. Året blev afsluttet med HSK Cup som også økonomisk levede op til 
vores forventninger. Tilsidst afholdte Hvidovre Skøjteklub DM for DSU, dette 
betød at vi har afholdt tre store konkurrencer i 2011. Vi forventer at denne 
positive udvikling videreføres ind i 2012 og har store forventninger på vores 
løbers vegne.
2011 har været præget af konstante udfordringer samt en ekstra ordinær 
generalforsamling hvor nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt. Året 2011 blev 
desværre også afsluttet med en ekstra generalforsamling hvor Lars Hansen 
fratrådte sin formandspost af personlige grunde. Endvidere blev nye 
medlemmer valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen måtte forholde til at beskyldinger 
om økonomisk rod og beskyldninger om underslæb, efter nøje gennemgang af 
regnskab inkluderet Skate Copenhagen og HSK Cup regnskab har bestyrelsen 
ikke kunne finde anledning til at forfølge sagen yderligere.
Økonomisk viste bestyrelsen at vi gik ind i et økonomisk vanskeligt år, ved 
generalforsamlingen sidste år fremlagte bestyrelsen på general forsamlingen et 
budgetret underskud, desværre er dette blevet større end forventet. Dette 
skyldes dels at vi ikke modtog noget elitetilskud for Hvidore Kommune og dels 
at vi startede sæsonen tidligere end planlagt i budgettet. Derudover vedtog 
bestyrelsen at kontigenterne skulle fastholdes på et stabilt niveau med mindre 
stigninger og justeringer.




Det betyder at året 2012 bliver et år hvor der vil være fokus på økonomi og 
sikre at der ikke yderlige skal tages kapital fra foreningens egenkapital. Der vil 
ikke blive ansat en træner ud over de to vi allerede har. Samtidig vil 
bestyrelsen have fokus på at sikre yderligere udvikling af løbere således at de 
sportslige resultater kan blive endnu bedre. Endvidere vil der blive aktiviteter 
over sommeren for alle niveauer således at medlemmer kan fastholdes. Disse 
aktiviteter bliver dog ikke igangsat uden de er økonomisk bliver mening. Der 
vil ikke blive sat aktiviteter igang uden der er økonomisk dækning.
Desværre kan vi ikke afvise at der vil komme stigninger i vores kontingenter 
næste sæson. Dette kan dog undgås ved at der kommer yderligere sponsorer 
og at alle medlemmer og forældre bakker op, tag en cafe vagt, en vagt i 
udlejningen eller kom og deltag i vores konkurrencer - der er altid brug for en 
hjælpende hånd.
 



 

 

Hvidovre Skøjteklub, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre  skating@sport.dk 

 Ann Sejersen – Villig til genvalg 
Ann Sejersen havde informeret, at hun alligevel ikke ønsker genvalg.  
Øvrige på valg blev genvalgt uden modkandidater. Ann havde en suppleantpost, og da 
der stadig er 2 tilbage, og ingen meldte sig til posten, nøjes med dem. 
 

7. Valg af 1 revisor og eventuelt 1 revisorsuppleant 
Det blev meddelt, at Peter Olsen (Pernilles far) ønsker at fortsætte. Han blev dermed 
valgt. Der blev ikke fundet en revisorsuppleant. 
 

9. Eventuelt 
Karina Christoffersen: foreslår skriftligt, at klubmesterskab og sæson afslutning slået 
sammen. Bestyrelsen vil diskutere, om man vil følge ideen. 

 
Hermed sluttede generalforsamlingen i god ro og orden. 
 
Således refereret. 
 
Steen Brehmer 


