
Referat fra ordinær generalforsamling d.7 juni 2020 (online grundet Covid-19) 

1) Valg af dirigent 

Dirigent: Christopher Simon Søby Krogh, som også styre det online møde over Zoom. Der bliver 
aftalt at stemme ved at vise ”thumbs up” eller skrive i chatten.  

2) Valg af 1 referent 

Referent: Goar Pallesen 

3) Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 

Fremlagt af Pernille Bøtker og vedlagt referatet.  

Der spørges ind til konsekvenser af manglende skøjteudlejning som indtægt, hvilket udsættes til 
drøftelse under punkt 6) 

4) Kassereren forelægger revideret regnskab og budget til godkendelse 

Revisor bakker op om investering i et nyt regnskabssystem for at mindske den administrative 
arbejdsbyrde samt ansættelse af en cheftræner for at skabe en stabilitet i resurser.  

Der spørges ind til, hvorfor der er budgetteret med 2000kr til arrangementer under konkurrencer 
men brugt 20000kr. Der forklares, at beløbet er for alle klubbens arrangementer inkl. dem ifm 
konkurrencer.  

Der bliver aftalt at stemme ved at vise ”thumbs up” eller skrive i chatten. Regnskabet og budgettet 
godkendes.  

5) Fastsættelse af kontingent 

Der bliver stemt for at fastholde kontingentet som det har været hidtil. Kontingentet er vedtaget. 

6) Behandling af indkomne forslag 

-Ændringsforslag til vedtægternes §12 
Fremsat af bestyrelsen sæson 2019/2020 

Nuværende tekst: 

Foreningens regnskab følger kalenderåret. 
Bestyrelsen skal senest 31. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. 
december til foreningens revisor. Revisor har i øvrigt til enhver tid adgang til at efterse regnskab og 
beholdninger, og det skal ske mindst en gang årligt i forbindelse med godkendelse af regnskab. 
Regnskabet skal være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 



Årsregnskabet med revisors påtegning og underskrift forelægges den ordinære generalforsamling 
til godkendelse. 
Driftsregnskab fremsendes til medlemmerne pr. mail samtidig med indkaldelsen til 
generalforsamling. 

Ændringsforslag: 
Foreningens regnskabsperiode følger klubsæsonen og løber fra den 01. april til den 31. marts. 

Bestyrelsen skal inden afholdelse af ordinær generalforsamling afgive driftsregnskab, for det 
foregående år, til foreningens revisor. 

Revisor har i øvrigt til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger, og det skal ske 
mindst en gang årligt i forbindelse med godkendelse af regnskab. 

Regnskabet skal være underskrevet af formanden og kasseren. 

Årsregnskabet med revisors påtegning og underskrift forelægges den ordinære generalforsamling 
til godkendelse. 

Driftsregnskab fremsendes til medlemmerne på mail 5 dage inden afholdelse af ordinær 
generalforsamling. 

Vedtaget af generalforsamlingen. 

-Offentlig skøjteudlejning: På grund af manglende frivillige hænder samt den store administrative 
arbejdsbyrde, forslår bestyrelsen at afskaffe offentlige skøjte udlejning. For at kompensere den 
tabte indtægt på 55.000 årligt, vil der blive indført et gebyr pr. løber pr. år. 

Kasséren indleder punktet med at nævne den økonomiske konsekvenser af en evt. tabt indtægt 
ved manglende skøjteudlejning – ca.500-800kr per løber/år ved hhv. ca. 120-70 løbere. 

Der bliver forslået flere løsninger for driften af den offentlige skøjteudlejning, bl.a. genindføre et 
depositum med udbetaling ved afståede vagter, ansættelse af ældre løbere for at dække vagter i 
spidsbelastningsperioderne osv. Alle forslag samles ind til viderearbejde.   

Der bliver stemt for at beholde den offentlige skøjteudlejning som en indtægtskilde og lagt op til 
den nye bestyrelse for at arbejde videre med en løsning for dens drift. 

Offentlig skøjteudlejning forbliver i klubben. 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg i bestyrelsen er: 

-Kasserer (Christopher Krogh) 



-Bestyrelsesmedlem (Chrestina Christensen) 

-Bestyrelsesmedlem (Lene Ahmane) 

-Bestyrelsesmedlem (Sandra Eckhoff) 

-Bestyrelsesmedlem (Goar Pallesen) 

-Bestyrelsesmedlem (Nanna Møller) 

 

Den nye bestyrelse: 

- Bestyrelsesmedlem (Pia Sørensen Koerse) – 1 år 

- Bestyrelsesmedlem (Goar Pallesen) – 1 år 

- Kasserer (Christopher Krogh) – 2 år 

- Bestyrelsesmedlem (Lene Ahmane) – 2 år 

- Bestyrelsesmedlem (Tanja Loesh) – 2 år 

- Bestyrelsesmedlem (Nanna Møller) – 2 år 

 

Valg af suppleanter:  

1. Ida Flink Jørgensen 
2. Rikke Bloch Andersen 

 

8) Valg af revisor og revisorsuppleanter 

Revisor: Martin Ege Petersen blev genvalgt for 1 år. 

Revisorsuppleant: Kristine Telling Cadieux for 1 år.  

 

9) Eventuelt 

Ingen punkter. 



 

Tak for god ro og orden. 

Bestyrelsen Aarhus Skøjteklub 

 


