
Generalforsamling 2020

Program

16.00 Træning på bakken og 

gocart/skiskydningsbanen for alle aldre og 

discipliner.

18:00 Fælles spisning

19:00 Uddeling af pokaler og krus og Kaffe/kage

19:30 GF starter

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra formand og udvalg

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indsendte forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisor

7. Evt.



Generalforsamling 2020

Beretning fra formand 

og udvalg
• Organisation v. Mikkel

• Børn og unge v. Søren P

• Træning v. Jesper

• Instruktører v. Anders O

• Talent og elite v. Henrik

• Ture og events v. Anders



Beretning
2019-2020 sæsonen
• Medlemstal faldet 10% (fra 2.737) til 2.476

• Nogen oplever stadig bøvl med udlæg

• 365 dages skiklub (DGI Q2 2019)

• Covid-19 => aflysninger, begrænset tab

Mål for 2020-2021
• Opdyrke elite indenfor alle discipliner

• Nye bestyrelsesmedlemmer, gerne med erfaring indenfor 

langrend

• Aktiviteter uden økonomisk risiko ved pandemi

• Fast træning på Copenhill – også mht. alpint skiløb

• Skiskydning skal vokse

Hvordan
• Evt. brug af rejsebureauer på alle ture?

• Indgå aftaler om professionel træning for hver disciplin evt. 

med træningskontingent

• Gentage kursus for turarrangører iht. udlæg og klubmodul

Der var ingen kommentarer eller 

spørgsmål til formands 

beretning



1864 familiemedlemmer

81 junior

515 seniormedlemmer

29 adm medlemmer

I alt 2476 medlemmer

59%

41%

Køn

Mænd

Kvinder
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Alder

Medlemsfordeling



Fordeling mellem discipliner

Medlemsfordeling



Køn og aldersfordeling på disciplin

Medlemsfordeling



Medlemsfordeling



Skiklub 365
a. Ugentlige freestyle aktiviteter – Trampolin spring om søndagen og 

tirsdagstræning på bakken siden efterårsferien

b. Tværdisciplinær ture – Her har der ikke været nye aktiviteter udover 

Kvitfjell turen i uge 7.

c. Teenageture – Lykkedes ikke bla. på grund af Corona. Vi forsøger 

igen

d. Teenage træning – kører godt med pigerne - skal starte med drenge 

efter sommerferien

e. Alpin- konkurrenceture – Her har været meget lidt aktivitet. 

f. Udvikle træningskoncept og uddannelse – Kåre planlægger at lave 

en dansk uddannelse med Kristian Wulff og Christian Borch

g. Træning på Amagerbakke – Freestyle er ok, begynder og porte. 

Halter efter. Vi kunne gøre noget mere for begyndere.

☺

:-I

:-I

☺



:-I

:-I



Skiklub 365
h. Ansætte en forretningsfører – JG blev ansat 1. oktober 2019

i. Optimere administrationssystemer – Jens og Jakob holder øje med 

om vi har de rette systemer i samarbejde med Carsten Fohlman

j. Trænerkoordinator for elite arbejde – Henrik – Vi har ansat Jogge 

og Ebskamp og vi skal forlænge Tue Rømer og Christian Borch. 

Vægt på at vi skal se på tværs af discipliner og se på 

handlingsmønstre.

☺

:-I

☺

Der var ingen kommentarer eller 

spørgsmål til formands 

beretning



Børn og unge i KS



Status 2019/20

Ugentlig træning
• JGTS (”Jeg går til ski”)

• Rulleskitræning

• Freestyle træning på CopenHill

• Teenage pige træning

Skiture
• Summer Camp 2019

• Trysil uge 50

• Nordkredsmesterskaberne

• Sjællandskredsmesterskaberne

• DM i Kvitåvatn

• Hafjell uge 3

CORONA – aflysning af alle aktiviteter og ture !!!



Mål og visioner Børn og unge

Træning i DK

• Rulleskitræning

• Alpintræning (JGTS)

• Alpin træning på CopenHill

• Biathlon på gocart bane

• Freestyle træning på CopenHill

• Teenagepige træning

• Teenagedrenge træning

Ski og træningsture

• Summer camp i København

• Snowdome Gøteborg

• Skeikampen

• Nordkredsmesterskaber

• Sjællandsmesterskaber

• DM Langrend

• Nordseter

• Teenage tur

• Hafjell uge 3

• Nybegyndertur

• og mange flere

Der var ingen spørgsmål til Søren Plomgaard

Mikkel laursen fortalte af der er planlagt en 

børne og unge rulleskicamp i starten af 

november

Kåre Rønhede fortalte at der netop har været 

afholdt en rullescamp i Holbæk



Træning
Træningen har pga. Corona

virus ligget stille siden marts 

og er først startet op i august.

Rulleskitræning er startet 

tirsdag d. 11 august med 

klassiske og skøjte hold.

Crossfit mandag er startet igen 

d. 24 august. Vinter i DSR & 

sommer i Fælledparken

Thoraxtræning har pga. af lukning i DSR ikke været muligt. Der er åben igen.  2 

ugentligt vinterhold er igen planlagt.(mandag og onsdag)

Der var ingen spørgsmål til Jesper Erlandsens 

beretning som Kåre Rønhede og Jakob Ghisler 

fremførte.



Instruktører

Uddannelses støtte 19/20

4 fik støtte i uge 42 2019.

Forårs kursus aflyst pga. 

Covid19

derfor ikke brugt budgettet.

Søren E forlader 

bestyrelsen

Både Søren Essendrop og Anders Olesen fortalte om instruktøraktiviteter. Der var følgende 

spørgsmål til Søren Essendrop:

Tue rømer : Hvorfor uddanner vi instruktører og ikke trænere i Ks, kunne vi ikke have brug 

for flere trænere.? Det kræver at man skal have en uddannelse for at kunne undervise i 

terrænet, man bruger kun trænere på lukkede baner. I forhold til 365 dage, vil det være 

federe at have trænere.

Lise raaschou: Vil høre om der også bliver point i langrendsdelen. Søren E: vi indførte point 

system for at man skal optjene /gøre en indsats for klubben før de fik nye tilskud til turen.



Instruktører

Alpin, langrend, freestyle og snowboard

• Efteruddannelsestur for KS instruktører i løbet af 2021

• Fokus på instruktøruddannelse for både ski og snowboard

• Uddannelse af nye instruktører fra KS

• Rekruttering af erfarne instruktør

• Sikre efteruddannelse for KS instruktør

• Langrends uddannelse arrangeres af Henrik og Kåre

Der var ingen spørgsmål til Anders Olesens 

beretning



KS TURE



Status på ture i 2019/20

• 21 Turarrangører

• 22 Rejser var planlagt

• 5 rejser aflyst (Corona)

• 15 Rejser uden brug af rejsebureau

• 7 rejser arrangeret i samarbejde rejsebureauer

• 10 rejser gav underskud

• 10 rejser gav overskud

• 2 rejser var omkostningsneutrale, da de blev aflyst og vi havde ingen 
udgifter og kunne tilbagebetale indbetalingerne til deltagerne

• Vi havde en nettounderskud på vores rejseaktivitet på: 205.403 kr



Ambitioner for ture i 2020/21

• Flere langrendsture fx
• Weekendture til Sydsverige fx Ulrichehamn

• Ture til flere turløb

• Træningsture i marts til fx Sjusjøen

• Flere randonee/offpisteture

• Ture for begyndere ala Mullsjøturene

• Seniortur til alperne

• Multidisiplinære ture for både alpine og nordiske discipliner (Kvitfjell, 
Tjekkiet)

• Flere ture med skiskydning



Skiture i fremtiden

• Corona! Fremtid i forhold til forsikringer.

• Rejsegarantifonden? Status, nej.

• Mere samarbejde med rejsebureauer, færre ture selv?

• Samarbejde med andre klubber?

• Afbookning/aflysninger af ture i fremtiden (økonomisk risiko)?

Der var følgende kommentarer/spørgsmål til Anders Melamies

Christian Borch: En dags ture er ikke omfattet af rejsegarantifonden så ture til Valåsen, 

og Skidome vil være nemme at afvikle-

Tue rømer: er der sammenfald mellem dem der deltager i ugentlige træning og dem der 

deltager på turene. Jakob Ghisler svarede at der er ca 1500 der tager på ture og der er 

ca 1500 der deltager i aktiveter i Danmark. Der er meget aktive både på ture og i løbet af 

ugen og der mange der kun er med i en aktivitet.



Talent og elite

• Økonomi bruges til mange atleter i stedet 

for gennem træneransættelser

• Fokus på at arbejde med motiverende og 

attraktive træningsfællesskaber 

• Øge rekruttering blandt børn og unge

• Øge aktivitetsniveauet med faste 

ugentlige træninger

• Lave faste træningsstrukturer der 

kommer mange udøvere til gode

• Skarphed på metode

• Øge antallet af camps

• Langrend og skiskydning er delvist 

finansieret af DSKIF

• Følger principperne for aldersrelateret 

træningskoncept

Der var ingen spørgsmål til Henrik kirks

beretning som blev fremlagt af Christian Borch.



Regnskab vs. budget

Regnskab Budget

Indtægter 6.009 5.279

Omkostninger 5.564 5.480

Resultat +445 -201

Revideret regnskab



Nettounderskud på kr. 87.000 – mod budget 
på kr. 15.000

- omsætning på kr. 540.000 mere end budget

- omkostninger på 612.000 mere end budget

Årsag til nettounderskud på turene:
- Fejlkalkulationer

- Tab ifb. med Covid-19

Ture, konkurrencer og events

Revideret regnskab



Andre væsentlige afvigelser

Yderligere indtægter fra E-løbet på ca. 200.000

Tilskud fra Københavns Kommune på ca. 190.000 

mere end forventet

Omkostninger som er lavere end budgettet:

lønninger ca. kr. 250.000

etablering på skibakken ca. kr. 100.000

diverse administration ca. kr. 120.000

Revideret regnskab

Der var følgende spørgsmål til Carsten 

Fohlgaards beretning.

Mette Lund: Hvor stor medlemsnedgang 

forventer I? Mikkel melamies: vi forventer nok 

en større medlemsnedgang, og forventer at folk 

melder sig senere på turene.



Budget 2020-2021



• Info om samarbejde med andre 
skiklubber

• Info om hvorfor, der ikke er 
begrænsninger på hvor længe 
bestyrelsesmedlemmers kan indgå i 
bestyrelsen

Indsendte forslag

Der var følgende kommentarer til indsendte 

forslag: 

Samarbejde med andre klubber: Mette stampe 

er der kun etableret et samarbejde med Holte?

Jakob Ghisler: Ja, men det er fordi der historisk 

set har været et tættere samarbejde, der kan 

fint laves samarbejder med andre klubber.

Lise: Hvordan skal vi tjekke om detlagere til 

træning er medlem af klubben? Jakob Ghisler –

Klubmoduls app kan nemt svare på det. Men 

det er ikke noget trænerne skal håndhæve. 

Jakob g og fx Kåre vil kunne lave stikprøver en 

gang i mellem

Der var følgende kommentarer til indsendte 

forslag:

Bestyrelsens begrænsning:

Lise raascou uddybede sit forslag. Hun synes 

der har været for meget fokus på alpint. Godt 

med nyt blod. Savner langrendsfolk efter stor 

udskiftning af langrendsfolk. Mikkel Melamies 

synes det var svært at lave tidsbegrænsing når 

søgningen til bestyrelsen ikke er større. I år er 

der stod udskiftning. Og der kommer flere 

bestyrelsesmedlemmer med langrends 

interesse



Valg af best. og revisor

• Jesper Erlandsen går ud af bestyrelsen og som 

næstformand. 

• Søren Plomgaard blev valgt som næstformand

• Carsten går af som Kasserer,

• Jens Winther blev valgt som 

kasserer/bestyrelsesmedlem

• Kåre Rønhede blev valgt til bestyrelsen i stedet 

for Jesper Erlandsen

• Peter Løwenstein træder ud

• Sine Carlsen blev valgt

• Søren Essendrop trådte ud af bestyrelsen

• Iben Aagaard Christensen blev valgt til 

bestyrelsen



Evt.

1. Ordet er frit

2. Tak for i aften ☺

• Bo Jensen spurgte til en status på et klubhus.

• Pt har vi et samlingspunkt i DSR og i 

Containeren på Copenhill

• Fremover kan det være vi kan bruge lokaler på 

Go-cartbanen ved Copenhill.


