KSG Idrætsforening
stiftet 5. oktober 1902

Ndr. Fasanvej 124 B, 2000 Frederiksberg
Referat af hovedforeningens generalforsamling den 12. april 2016 på Thurøvej 24 Fr berg.
Hovedforeningens formand Steen Glaring bød velkommen til generalforeningen, hvor 20
medlemmer var mødt frem, og gik herefter over til punkt
1.

Valg af dirigent

Erling Pedersen blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten kunne konstatere at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gav herefter ordet til formanden.
2.

Formandens beretning

Formandens beretning for KSG Idrætsforening for aktivitetsåret 2015
Velkommen til denne Generalforsamling, som er min 9. som formand.
Også 2015 var et meget godt år for KSG.
Økonomien er stabil og konsolideret, og alle afdelinger har en solid egenkapital, som gør, at den
fortsatte drift er sikret, selvom medlemstallet skulle falde lidt. I år har Håndbold, Svøm og
Damegymnastikken alle overskud mens Motion og Volley samt Hovedforeningen har underskud,
men det drejer sig om meget små beløb.
Sidste år genoptog vi en rigtig god tradition, idet vi genoptog traditionen med en sommerfrokost
for bestyrelser, tillidsvalgte, revisorer. kassererer og trænere. Det blev til at rigtig hyggeligt
arrangement hos Trine og Christian på Frederiksberg, med over 20 deltagere.
Når vi taler om en tryg økonomi, skal vil også være glade for KSG Fonden, som har en pæn
formue, som skal gå til at støtte idrætsmæssige formål i hele KSG, og som er en yderligere garanti
for den forsatte, langsigtede drift af KSG. Dette er stadig hovedformålet med Fonden. Nærmere
om det under Fondens punkt på dagsordenen.
Vedr. de problemer, vi har haft med at finde ud af, hvad vi får af tilskud fra kommunen, er de
efterhånden også begrænsede, fordi vores medlemstal har stabiliseret sig på det lavere niveau, og
vores lokaleudgifter er begrænsede, så vi kan nogenlunde regne med stabile tilskud fra
kommunen.
Lad os lige se på vores medlemssammensætning:
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2014 2015
Medl. under 25
Medl. over 25
Passive

Total

95

103

162

164

14

14

271

281

Altså en lille stigning, hvilket selvfølgelig er positivt efter nogle års jævn tilbagegang. Specielt
glædeligt er det dog, at antal medlemmer under 25 er vokset, da det jo udløser aktivitetstilskud
fra kommunen.

Vedr. de enkelte afdelinger ser det således ud:
Motion og Volley:
Afdelingen har haft en god sæson med god tilslutning til motionsaftenerne og ikke mindst de
sociale arrangementer. På generalforsamlingen den 16. Marts deltog 28 ud af i alt 37 medlemmer
– fantastisk ikke? Udover den velbesøgte generalforsamling har der været afslutningsfest,
opstartfest og julearrangement.
Trænermæssigt fik afdelingen en udfordring, da mandagstræneren Grethe måtte melde fra pga
knæproblemer. Men der har onsdagstrænerne Christian og Ruth trådt til som vikarer, og det
virker rigtig fint! Nu skal der dog findes en mere varig løsning til mandagsholdet.
Gymnastikafdeling:
Her kører holdet med Rytmisk Motion flot med 15 deltagere, og holdet med Bodytoning og Step
har nu 7 deltagere. Der måtte gerne være lidt flere, men det går lige. Måske vil man annoncere til
august op til den nye sæson. Der har været lidt problemer med træningslokaler, men nu skulle
det hele være normalt igen!
Afdelingen kommer ud af året med et pænt overskud, og en rimelig solid egenkapital.
Afdelingen har haft god tilslutning til sine arrangementer, afslutningsarrangementet og
julearrangementet.
Tanken om, med hjælp fra DGI, at få et hold i gang med fokus på knogleskørhed, er droppet pga
manglende interesse.
Der er nu 21 medlemmer af Damegymnastikken i alt.
Håndbold:
Håndbold har også haft en god sæson!
De nye trænere er kommet rigtig godt i gang, og har vist sig at være meget fleksible til glæde for
alle holdene i klubben.
KSG Håndbold har 3 damehold og så er der nu også 3 herrehold. For herrerne blev det den bedste
sæson længe hvor 2 hold rykkede en række op, og Herre 1 blev nr. 5 i 3. Div, som de spiller i for
første år. Det bliver spændende at følge holdene næste sæson!
Og socialt har det også været en god sæson med masser af fester og gode sociale relationer på og
imellem holdene. Ikke mindst Old Boys festlige arrangement af julestuen!
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Svømning:
Svømning har haft en god sæson, med masser af tilslutning og børn på venteliste. Der har også
været udskiftning på trænerposterne, men det er forløbet uden problemer.
Svømning har en imponerende tradition for sportslige og sociale arrangementer. Jeg kan nævne
følgende: Klubmesterskaber, distancemærker, sommerafslutning, kultur-tur og juleafslutning.
Sommerafslutningen var med kanaltur i Frederiksberg Have. Kulturudvalget havde arrangeret
tur til Hveen.
Så SVØM har igen haft en god sæson masser af gode oplevelser i vandet, over vandet og til
”Afterswim” på 3. Sal.

Kontingent
Vedr. Afdelingernes kontingent til Hovedforeningen har vi besluttet at foreslå at holde dette på
30 kr pr halvår pr medlem over 25 år, som de seneste år.
Afslutning
Til slut en stor tak til alle jer, som har ydet en frivillig indsats for KSG i det forløbne år.
En særlig tak skal i dag gå til Per og Erling, som har haft det krævende hverv at passe
revisorposten i nogle år. Specielt har Per jo ydet en ekstraordinær indsats med at hjælpe med at
få alle regnskaberne op at stå. Men begge to har jo allerede ved sidste generalforsamling
erklæret, at vi skulle finde nye revisorer. Vi er dog desværre i den situation, at vi ikke har fået
nogle kandidater fra nogen af afdelingerne, så vi må jo se, hvordan vi får rekrutteret 2 nye inden
næste generalforsamling.
Derfor vil jeg gerne overrække en lille erkendtlighed til Per og Erling med tak for indsatsen.
Og med håbet om en god fremtid for KSG og alle de enkelte afdelinger siger jeg hermed: Tak for
ordet
Steen Glaring
Formand
KSG Idrætsforening
Der var ingen kommentarer til formandens beretning, som herefter blev godkendt med applaus.
3.

Kassereren fremlægger foreningens regnskab

Kassereren var ikke tilstede. Per Fürstenberg gennemgik derfor regnskabet, som viste
at KSG Idræt ( Hovedforeningen ) har haft et mindre underskud.
Kassereren har ifølge Per lavet regnskabet på en lidt anden måde end normalt. Reguleringen for
fordelingen for 2016 bør ifølge Per være klart defineret fremover. Tages op med kassereren.
Leif C. forsvarede Michael, idet han kun havde to dage til at sige ja/nej til jobbet på Grønland.
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Herefter blev regnskabet godkendt.
4.

Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag
5.

Fastlæggelse af afdelingernes kontingent til KSGI

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent til hovedforeningen, kr. 30,00 pr. medlem over 25 år pr.
Halvår. Dette blev vedtaget enstemmigt.

6.

Fondsbestyrelsen fremlægger regnskab/beretning

Her er vores beretning fra fonden.
Vi har i år uddelt 9000 kr og i år vil der kunne uddeles11.500 kr.
Der er kommet nye regler for små fonde under 1.000.000 kr, som vi berettede om sidste år på
generalforsamlingen.
Da vi ikke synes at fonden skal nedlægges, har vi ansøgt om at få frigivet 50.000 kr til særlige
idrætslige formår som de enkelte afdelinger kunne starte op. Det vil vi få besked om i løbet af året. Der
er handlet obligationer til erstatning for de udtrukne. Allerede nu er der udtrukket ca 70.000 som vi vil
købe obligationer for, for dog at få lidt rentepenge at gøre godt med
Ellers ingen kommentarer til regnskab/beretning.
Per vil godt lave regnskabet for Fonden, men ikke underskrive det fremover.
Derfor mangler Fonden også en revisor.
Der var en forespørgsel om ansøgningsfrist, og den er den 31.10., og svar den 01.12.
Herefter blev regnskab/beretning godkendt.
.
6.

Valg af medlemmer til foreningens tillidsposter, herunder formand og to revisorer.

Steen blev genvalgt som formand, og Vibeke blev valgt til Fonden. Idet Per og Erling ikke ønskede
genvalg, skulle der findes to nye revisorer. Her talte Per godt for at opgaven er rimelig, med kun
et par møde aftner.
Valg som nye revisorer blev:
Lise Henriksen
og
Jeanne Hansen.
Alle med applaus.
7.

Eventuelt
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Jacob nævnte at KSG’s herrehold hvis de vinder stiller mod en plads i 2. division.
Det er jo flot, men der er også en bagside, idet det vil koster dobbelt op med udgifter
ca. kr. 15.000,00.
Efter sommerferien, vil de søge Fonden om midler, hvor der p.t. er ca. kr. 40.000,00.
Et godt råd vil være også at søge andre fonde. Håndbold møder op med 20 -22 personer
Til diverse events så som maraton o.l. og herved får de en ekstra indtægt.
Herefter sluttede generalforsamlingen kl. 20:25 med et KSG hurra.

----------------------------------Dirigent Erling Pedersen

--------------------Referant Erik Visby
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