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Generalforsamling KTK 2012 

 

Afholdt i Grøndal Centret d 28 juni 2012 kl 21 til 22. 

 

Tilstede fra bestyrelsen : Annie, Søren, Katrine. 
Afbud fra bestyrelsesmedlemmerne Uffe og Luna 

Andre stemmeberettiget:9 fremmødte. 

 

Forkvindens beretning: 

Forkvinden Annie fremlagde følgende : 

Anden sæson som den samlede storklub Københavns Trampolinklub er i gang! 

Det viser sig at være en udfordring at vi ikke har sørget for viderestilling fra vores gamle hjemmeside og mange ser ud 

til at lede forgæves… håber det snart vender. 

I starten af sæsonen er vi således ca. 40 trænere og hjælpetrænere! Og ca. 210 springere! Og dette har vi holdt sæsonen 

igennem. 

Holdene i NV har alle kørt rigtig fint  Dog har vi lidt problemer med at få motiveret store hold – det vil der forsøges 

rettet op på i næste sæson, hvor vi sadler om til et voksen hold og et teenagehold. 

Holdene i S har også kørt fint, dog med meget få springere på videregående og dermed også alt for få springere om 

fredagen. 

Vi har afholdt vores første klubtræfstævne i Sundby Idrætspark – det gik rigtig godt. Tak til stævneudvalget for gode 

stævner både på Amager og i GC. 

Vi har i denne sæson – via Tina Nørskov – fået indsendt nogle ansøgninger om midler. Vi er meget spændte på om 

nogen af disse går igennem.  

Så er vi gået i gang med KiB – dette projekt er ikke færdiggjort, så arbejdet fortsætter i næste sæson. 

Vi har forsøgt at udvide til også at have træning i Rødovre – dette er desværre ikke gået igennem. Men der vil løbende 

blive arbejdet på dette mål. 

Måske vigtigst af alt har vi for nylig valgt at investere i et administrationsprogram kaldet Klubmodul! Det forventer vi 

os rigtig meget af og det er netop kommet op at køre! 

Forkvinden informerede desuden, at der kunne være problemer med at åbne klubbens 
nye hjemmeside, fordi den har samme webadresse som den gamle side. Hvis den nye 
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side ikke kan åbnes skal man slette oplysningerne, man har liggende i sin browser. Så 
kan den nye hjemmeside findes. 

Daniel Bentsen er ved at opdatere den nye hjemmeside med banner etc. 

Den 12. august afholdes trænermøde hvor det nye klubmodul præsenteres. 
trænermøde hvor klubmodulet præsenteres. 

Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

Regnskab gældende for 1/1-2011 til 31/12-2011 blev gennemgået og der var ingen 
kritiske kommentarer om de enkelte posteringer. 
Det fremlagte regnskab er vedhæftet som bilag til referatet. 

Fastlæggelse af kontingent og opkrævningsmetode 

Opkrævningsmetoden er via klubmodulet hvor er betales via Dankort. 
Det blev oplyst at der betales i rater på 34 dage. Annie ser på, at der betales fror 
sommerferieperioden når der tilmeldes nu, da der skal betales ved første tilmelding 

Kontingenter for den nye sæson er : 

Alle tal dkr. 

Minihold 225 
Lillehold 225 
Teenage hold 225 
Voksenhold 225 
Familiehold Amager 50 
Videregåendeminihold 225 
Øvedehold 225 
Klubtræfhold 275 
Konkurrencehold 275 
Minitalenthold 275 
Talenthold 350 
Talenthold Amager 325 
Rødovrehold 25 
U12 hold 375 
Aspiranthold 400 
Elitehold 450 
Begynderhold Amager 175 
Videregåendehold Amager 250 

Klippekort kan også købes i klubmodulet. Blev demonstreret. 
Ansvarlig træner skal trække en liste om hvem der har betalt, før træningen 
påbegyndes. 

Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag. 

Valg af formand/kvinde 
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Annie genopstiller. 
Annie er genvalgt. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Luna er genvalgt. Luna er kasser. 
Katrine er genvalgt. Katrine er næstformand. 
Uffe er genvalgt. Uffe er sportschef. 
Søren er genvalgt. Søren er sekretær. 

Valg af suppleanter 

Suppleant nr 1 : Trine. 
Suppleant nr 2 : Kim. 

Valg af revisor 

Nina Steiness er genvalgt. 

Eventuelt 

Katrine anbefalede, at vi via opslag i ungdomsklubber i Rødovre kan hverve 
medlemmer til en Rødovreklub. Annie oplyse, at Rødovre kommune har afvist vores 
nye afdeling, og desuden fortalt, at vi ikke kan søge haltid igen grundet afslaget. 
Annie følger op på dette evt. via Trines venindes anbefalinger, om hvem der skal 
kontaktes. Et spørgsmål, Annie vil have svar på, er hvilke krav fra Rødovre kommune, 
der skal opfyldes ved etablering af en ny sportsklub i Rødovre kommune. 
Harald anbefaler at vi oprette en selvstændig klub i Rødovre hvis Københavner 
tilslutningen er et problem. 

 

Organisationsplanen for klubben blev fremlagt til alm. info. 

KTK vil leje uddannet træner ud til undervisning i havetrampoliner. Pris blive 250 dkr 
pr. time. Helena gør opmærksom på, at der er vejledende regler som sælges med 
havetrampoliner. Efter sigende findes en DGF dvd om havetrampoliner, men ingen har 
set den endnu. Harald gør opmærksom på at ansvarsfordelingen ved udlejning af 
træner til havetrampoliner skal være klarlagt. Der skal udarbejdes en kontrakt til 
kunden. 
 
Bilag : regnskab vedlagt. 
 

Med venlig hilsen :  
  Søren Svan / sekretær i KTK 
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