Kære KSG Motion og Volley medlemmer
Hermed indkaldes til generalforsamling i KSG Motion og Volley
onsdag den 21/3 2012 kl. 19.30 på Ndr. Fasanvej 124 C stuen
(opfostringshuset står der på døren)
Med blå farve referat fra generalforsamlingen:
Med følgende dagsorden:
1 Valg af dirigent
Jens	
  Chemnitz	
  Povelsen.	
  
Dirigenten	
  konstaterede,	
  at	
  GF	
  var	
  lovligt	
  indkaldt	
  ved	
  mail	
  til	
  medlemmerne	
  den	
  29.	
  feb.	
  2012.	
  	
  
	
  
2 Formandens beretning for året 2011

Formandens beretning for året 2011
aflagt ved generalforsamlingen i KSG Motion & Volley 21 marts 2012.
For et år siden troede vi, at vi stod foran et stille og roligt år efter at være kommet helskindet
igennem et udfordrende 2010, der - som I måske erindrer - havde budt på fratræden af
onsdagstræner, ændret onsdagstidspunkt (til kl. 18), opsigelse af KSGs klublokaler og kassererens
ønske om at stoppe. Alle disse udfordringer var blevet tacklet godt med ny træner, ny kasserer og
fastholdelse af at vore fester fortsat kunne holdes i de hidtidige lokaler. Medlemstallet var dog
allerede faldet lidt.
Det viste sig imidlertid, at 2011 medførte endnu større turbulens: Vi fik valgt ny kasserer, Hermann,
som i øvrigt har gjort det fremragende. Tak for det.
Herefter fik vi meddelelse om, at vores onsdagstræningstid var flyttet til 19.30 og en del gav udtryk
for, at de ville stoppe og nogle gjorde det.
Heldigvis lykkedes det os at få en aftale med de, der havde fået vores tid, da Ruth havde
observeret, at de kun benyttede den til kl. ca. 18, og vi kunne siden starte kl. 18.15.
Jeg har anmodet kommunen om at få tiden fra kl. 18.15 i denne sæson, men ikke fået svar endnu.
Så kom den store udfordring:
Det store sommerskybrud medførte rent kaos i Frederiksbergs Kommunes gymnastiksale, og vi
blev ramt hårdt, da skolen på LaCoursvej blev oversvømmet og siden har været under reparation.
(Den bliver tidligst klar til efteråret 2012).
Vi måtte flytte til skolen på Duevej mandag kl. 20-21.30 og UDEN volley mulighed, hvilket har
reduceret fremmødet noget fra de tidligere 20-22 til ofte kun 12-16 medlemmer pr. gang.
Dette har medført et stort pres på Lindevangsskolen, hvor vi glædeligvis ofte er 24-26 og nok
volleyballspillere til 3-4 hold.
Situationen tages med godt humør og forventes at jævne sig bedre ud, når LaCoursvej er klar
igen.
Efteråret bød på et sådant nettofald i medlemmer, at vi i bestyrelsen var reelt bekymrede for, om vi
skulle blive nødt til at tage af vores reservebeholdning for at klare dagen og vejen.
Vi besluttede derfor at annoncere i januar 2012. Vi indrykkede den sædvanlige annonce, men med
en lille krølle: Efter inspiration fra ”Rytteriet” kørte vi den denne gang ” Ind med portvin”. Om det
var dette, der virkede eller bare vores gode gymnastiktilbud, så fik vi i hvert fald stor succes, som

budgettet også viser. Vi er i foråret blevet 48 medlemmer inkl. trænere - det højeste antal i mine
mere end 15 år som medlem.
En del af dem er heldigvis kommet i dag og skal vi ikke alle byde dem velkommen ved at give dem
en hånd?
Vore sædvanlige 4 sammenkomster Generalforsamling, Afslutningsfest, Opstartfest og Julefest har
haft usædvanlig god tilslutning; 28-30 personer hver gang, og vi har med succes varieret
rammerne, så Generalforsamling og Julefest har været i de sædvanlige lokaler, mens Afslutning
og Opstart har været på lokale cafeer og restauranter (foreløbig Conq og Brasilia). Dette agter vi at
fortsætte med. Næste gang den 30. april.
Jeg vil benytte lejligheden i dag til at rose jer alle for entusiasmen, I har udvist, ikke mindst for det
exceptionelt store fremmøde, som vi endnu engang har oplevet til vore fester, selv til vores
generalforsamlinger som i dag . Det er meget få foreninger forundt at have en sådan opbakning.
Men KSG er også en helt særlig forening, der forener god fysisk træning med godt kammeratskab
siger alle, der har været med i nogle år.
I den forbindelse vil jeg nævne, at KSG tillige er en forening med stolte aner, og jeg opdagede i
morges, at det i dag er en særlig KSG dag, idet Kirsten Velin i dag fylder 90 år, og der er en større
omtale i aviserne.
Her nævnes hun især for at have været Købmandsskolens Gymnastikforenings mangeårige
træner og leder af KSGs elitehold i gymnastik ved mere end 125 opvisninger i ind- og udland fra
1942-1960. Hun har også været i DGF og DIFs bestyrelser samt siddet i Danmarks Olympiske
komite i 2 perioder. I sandhed noget at leve op til, men mindre kan vel også gøre det.
Afslutningsvis skal dels lyde En stor tak til vore trænere, som vi godt nok har begavet ved vores
julekomsammen, men som jeg synes fortjener en ekstra lille erkendtlighed i dag, men især tak til
mine bestyrelseskolleger for en stor indsats, som jeg som formand er taknemmelig for de stiller op
til, da frivilligt arbejde godt nok er sjovt og meningsfyldt, men også kan blive for meget, hvis man
ikke kan dele det ud på alle.
Jeg vil bede forsamlingen om at rejse jer og hylde samt takke trænere, bestyrelsesmedlemmer og
KSG
Med et KSG leve anført af formanden for hovedforeningen KSG Steen Glaring…
Frederiksberg 21 marts 2012
Jens-Chr. Sørensen
Formand

Jens Chemnitz Povelsen
næstformand og dirigent

	
  	
  
3 Regnskab for 2011
Regnskab og budget udleveret til medlemmerne.
Gennemgået af kasseren og vedtaget.
Budget ligeledes gennemgået og kontingent uændret for næste sæson. Budget vedtaget.
	
  
4 Valg til bestyrelsen
På valg er:
Næsformand: Jens Chemnitz Povelsen
Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Iversen
Bestyrelsesmedlem: Torben Schröder

Alle 3 medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt.

5 Valg af 2 suppleanter
Lene Berthelsen – genvalgt
Vakant – Jill Reichel blev valgt som suppleant til bestyrelsen og vi byder Jill velkommen i
bestyrelsen
6 Valg af revisor
Per Fürstenberg – genvalgt
7 Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.
8 Eventuelt
Forslag fra Ole Vendelbo om at der laves badges med navn, så vi kunne se, hvad vi hver
især hed. Bestyrelsen lovede at se på ideen.
HUSK vores afslutningsfest mandag den 30. april – sæt kryds i kalenderen,
Nærmer følger om denne hyggelige aften.

Referat: Torben Schröder

Referat godkendt af
Formand Jens Christian Sørensen ………………………………………………
Dirigent Jens Chemnitz Povelsen …………………………………………………
(Underskrevet original ligger hos Torben Schröder)

I	
  fortsættelse	
  af	
  generalforsamlingen	
  konstituerede	
  betyrelsen	
  sig	
  for	
  2012	
  som	
  følger
Formand:	
  Jens-‐Christian	
  Sørensen
Næstformand:	
  Jens	
  Chemnitz	
  Povelsen
Kasserer	
  :	
  Herman	
  Vorbeck
Sekretær:	
  Torben	
  Schrøder
Bestyrelsesmedlem:	
  Stephen	
  Itkin
Bestyrelsesmedlem:	
  Lisbeth	
  Iversen
Suppleant:	
  Lene	
  Berthelsen
Suppleant:	
  Jill	
  Reichel

