13. juni 2013

Generalforsamling KTK 2013

Afholdt i Grøndal Multi Center d. 13. juni 2013 kl 21 til 22.

Tilstede fra bestyrelsen : Annie, Søren, Trine, Jeanette, Uffe og Kim
Afbud fra bestyrelsesmedlemmerne: Luna
Andre stemmeberettiget:Daniel Vidstrup, Marie Find, Jeanne Svan

Forkvindens beretning:
Forkvinden Annie fremlagde følgende :
Sportslige resultater går rigtig godt. Uffe og Kim har været i England og lære fra nogle engelske storklubber.
Vi er ca. 250 medlemmer og 40-50 trænere og hjælpetrænere.
Der har været fremgang på Amager.
Vi er blevet certificeret som en KiB-klub!
Der har været en smule træning i Rødovre. Dog indtil videre som et samarbejde med RTK.
Det kører forrygende med Klubmodul.

Daniel Bentsen er ved at opdatere den nye hjemmeside med banner etc.
Der er blevet udformet en flyer til omdeling til diverse arrangementer.
Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskab gældende for 1/1-2012 til 31/12-2012 blev gennemgået og der var ingen
kritiske kommentarer om de enkelte posteringer.
Fastlæggelse af kontingent og opkrævningsmetode
Opkrævningsmetoden er via klubmodulet hvor er betales via Dankort.
Kontingenter for den nye sæson er :
Hold i søjle I: 225 kr
Hold i søjle II: 275 kr
Hold i søjle III: 350/375/400/450/550
Dog: Voksen: 125 kr
Og: visse afvigelser for Amagerhold – vi arbejder på at nå samme niveau
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Begynder: stige til 200 kr
Familie: stige til 75 kr (udfases)
Klippekort: 350 kr
Behandling af indkomne forslag
-

1. maj og Grundlovsdag er fra nu af lukkedage i KTK.
Peter Jensen, Harald Toft og Trine Kirk indstilles til æresmedlemmer – og er
hermed blevet dette!

Valg af formand/kvinde
Annie genopstiller.
Annie er genvalgt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Luna er genvalgt. Luna er næstforkvinde/kasserer.
Uffe er genvalgt. Uffe er sportschef.
Søren er genvalgt. Søren er sekretær.
Kim er valgt som medlem.
Valg af suppleanter
Suppleant nr 1 : Trine er genvalgt
Suppleant nr 2 : Jeanette er valgt.
Valg af revisor
Nina Steiness er genvalgt.
Eventuelt
-

Der skal fokus på vores mad/slik-regler til Kick-off-møde i august.
DM: skal vi ikke have tilskuere/heppekor med?! Lej en bus? Der skal findes
en ansvarlig!
De ansvarlige trænere skal generelt huske at informere deres hold/forældre
om forskellige praktiske detaljer.
Der skal fortsat være fokus på at aktivere springernes positivt når de ikke er
i trampolinen.
Generalforsamling 2014 bliver også kl. 21-22 (vi prøver at reklamere for at
de små børn sover :-D )
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