Referat af Generalforsamling
afholdt hos Annie Truelsen, Søndag 5. Juni 2016
Fremmødte
Annie Truelsen, Forkvinde

Jeanette Vadstrup, Suppleant

Tina Nørskov

Luna Pultz Johansen, Kasserer

Anna Kronborg Haar

Kenny Groesmeyer

Mette Orsini

Dorthe Skov Jensen

Katrine Krydsfelt

Lin Solvang

Per Waltoft

Chili Brandorff

Daniel Vidstrup

Michael Mio Nielsen

Uffe Ehlers, bestyrelsesmedlem

Søren Dam Landberg

Agenda
1. Valg af dirigent og referent
2. Forkvindens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent og opkrævningsmetode
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand/-kvinde
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt - herunder, ris, ros og nye ideer
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1. Valg af dirigent og referent
Forkvinden bød velkommen. Annie valgt som dirigent, Søren valgt som referent.

2. Forkvindens beretning
Klubben vokser fortsat fra ca 400 medlemmer for et år siden til nu (+)500
medlemmer. Klubben har nu +40 trænere + mange hjælpetrænere. Klubben tilbyder
nu også træningshold Lørdag og Søndag, og tilbyder også træninger/events for
skoler og private arrangementer.
Træningerne i Sundby er også godt besat og der er venteliste på visse hold. Daniel
Bentsen tager ansvar for konkurrencehold i Sundby
Rødovre Hallen går også godt, der er 2 fulde hold og også der venteliste.
Den nyindkøbte Double Mini Trampolin vil blive flyttet til Rødovre og der vil blive
oprettet 1-2 hold i den forbindelse. Ansvarlig for dette er Anna (Kenny ansvarlig for
flytning af DMT fra GMC til RH).
Klubben arbejder fortsat med at få mulighed for at arrangere DM og Dan-Cup
konkurrencer, men Københavns Kommune er ikke specielt samarbejdsvillige. Det er
p.t. ikke muligt at få lov at overnatte i trampolinhallerne.
Klubben afholdt Senior Træf sidste år og vil også gøre dette i 2016. Klubtræf m.m. vil
indtil videre kun blive afholdt i Sundby da det kun er der forholdene muliggør dette.
Konkurrencer m.m.
DM; KTK har vunder flest medaljer af alle klubber i DK
World Cup; KTK har 2 deltagere, Helena Mogensen og Jacob Schoppe (VM??)
Klubben har succes med teenage-hold og vil fortsætte med at forsøge at fastholde
denne aldersgruppe i klubben.
Klubben har også trænings hold for handicappede, både via Elsass Instituttet og
egne hold. Primus Motor på dette er Betina Pelc.
KTK vokser
Klubben arbejder på at etablere et professionelt Spring Center. Samarbejder med
Team Copenhagen om dette.
Klubbens bestyrelse vil blive uddannet i bestyrelsesarbejde med hjælp fra konsulent
fra Team Copenhagen.
Klubben har gennemført en “pilot” kulturanalyse for Team Copenhagen. Senere vil
en ny “rigtig” Kulturanalyse blive foretaget.
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Klubben har ansat en ny professionel deltids Operations Manager, Michael Mio
Nielsen. Michael har en fortid som professionel fodboldspiller i FCK og har de
seneste år arbejdet med Talentudvikling. Det er også dette område at Michael skal
fokusere på i sit arbejde for KTK. Forkvindens beretning godkendtes.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Annie gennemgik regnskabet. Overskuddet er 78K DKK, egenkapitalen er 407K
DKK. Regnskabet godkendtes.

4. Fastlæggelse af kontingent og opkrævningsmetode
Klubkontingentet skal fortsat betales med Dankort via Klubmodulet (på
www.kbhtrampolin.dk).
Bestyrelsen foreslår forhøjelse af kontingentet med op til 25,- DKK/måned. Undtaget
herfor er Springcenter springere, hvis kontingent for nyligt er forhøjet. Kontingent
tages op årligt. Dette blev ligeledes vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag
Tina N. oplyser at det er nødvendigt at ændre/opdatere klubbens vedtægter pga den
udvikling som klubben har gennemgået. Der nedsættes en Task Force
(arbejdsgruppe!) til udarbejdelse af nye vedtægter. Der vil blive afholdt
Ekstraordinær Generalforsamling ifm Klubmesterskabet i Sundby 25. Juni.

6. Valg af formand/-kvinde
Annie valgt enstemmigt til at forsætte hendes store arbejde som forkvinde. Kim Olavi
er klubbens nuværende næstformand, og genopstiller, men klubben ønsker at han
skal fokusere på hans opgave som Elitetræner, og foreslår derfor at han afstår fra
denne rolle. Daniel Vidstrup opstiller istedet, og blev valgt til denne rolle uden
indsigelser.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Klubbens nuværende kasserer er Luna, men Luna overgår til at være almindeligt
bestyrelsesmedlem. Jeanette Vadstrup opstiller som kasserer, og blev valgt
enstemmigt til denne opgave. Anna K. valgt som bestyrelsesmedlem. Søren L. valgt
som sekretær.

8. Valg af suppleanter
Anja valgt som suppleant/repræsentant for Rødovre-afdelingen. Daniel Bentsen
valgt som suppleant/repræsentant for Sundby-afdelingen.
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9. Valg af revisor
Som revisor genvalgtes Nina Steiness.
10. Eventuelt - herunder ris, ros og nye idéer.
Der blev fortalt om uheldig oplevelse ifm “mobning”, og klubbens håndtering af dette.
Dette blev diskuteret gennemgående (det efterfølgende er en løs opsummering af
dette).
Det blev også nævnt at klubben skal sørge for at der er voksne til at “tage sig af” de
springere der ikke lige er “i konkurrence” når klubben er på (udlands-)rejser
(Frivolten etc.), for at undgå at konflikter opstår når de unge er væk hjemmefra.
Det er vigtigt at sådanne problemer tages op så hurtigt som muligt når de
opstår/opdages for at undgå at de udvikler sig.
Klubben vil udarbejde retningslinjer for hvem i klubben der skal kontaktes når noget
sådant opstår. Uffe forholder sig til dette, men pointerer at forældrene også bør
snakke sammen, og ikke (som nu) hvor der er visse forældre der selv nævner at de
ikke bryder sig om andre forældre. Tina N. tilføjer at der bør/skal laves en officiel
mobningspolitik i klubben. Annie slår fast at klubben vil tage sig af dette problem! Lin
foreslår at klubben søger ekstern hjælp til at blive bedre til håndtering af sådanne
problemer. Det blev slået fast at med så mange børn, som bruger så mange timer i
klubben, er det umuligt at undgå at konflikter opstår.
Katrine spurgte ind til om der var “regler” for soveplacering på rejser - altså soves
der inddelt efter hold/køn osv. Daniel/Uffe kommenterede på dette. Klubben
forsøger, når det er muligt/nødvendigt, at inddele springerne sådan at de der skal i
konkurrence samme tid ligger i nærheden af hinanden.
Daniel nævnte også at man måske skal kigge på hvad der foregår i træningshallen
før og efter træningerne - nogle springere er der tilsyneladende i kortere eller
længere tid før/efter deres træningstider.
Mette O. spurgte til information om planer for bygning af ny trampolinhal. Michael M
+ Tina N. m. fl. arbejder på dette projekt og har bl.a. haft møde med en arkitekt,
brainstorming omkring hvor, hvor stor, krav/regler for bygning af en sådan bygning.
Tina N. kommenterede omkring finansiering af et sådant byggeri, har talt med Kbh’s
Kommune, men ingenting sker.
Tina N. afslutter med at sige at KTK er blevet en meget stor klub - faktisk en af
Europa’s største. Stor ros til Annie for hendes store arbejde med at “styre skuden”.
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