KSG Idrætsforening
stiftet 5. oktober 1902

Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg

Hovedforeningens formand Steen Glaring bød velkommen til generalforeningen, og gik over til
punkt
1.

Valg af dirigent

Erling Pedersen blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten kunne konstatere at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at der var repræsentanter for alle afdelingerne, og
derfor var beslutningsdygtig, og gav herefter ordet til formanden.
2.

Formandens beretning

Formandens beretning for KSG Idrætsforening for aktivitetsåret 2014
Velkommen til denne Generalforsamling, som er min 8. som formand.
Også 2014 var et meget godt år for KSG.
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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. Faktisk har alle afdelinger overskud i
år, undtagen Hovedforeningen, men det skyldes nogle periodiseringsproblemer, som kassereren vil
redegøre for under punkt 3 på dagsordenen.
På den baggrund besluttede vi da også at genoptage en god tradition – nemlig Sommersammenkomsten for alle tillidsvalgte og trænere. Det var efter min mening en dejlig oplevelse med
26 deltagere, og vi vil forsøge at gentage successen til sommer, når sæsonen er slut. Men denne
gang vil der være en egenbetaling for alle 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. På denne front sker der i øvrigt noget interessant vedr.
fonde i Danmark, som der vil blive redegjort for under punkt 6.
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:
2013
Medl. under 25
Medl. over 25
Passive
Total

2014

89

95

177

162

14

14

280

271

Altså et lille fald, men til gengæld en stigning af medlemmer under 25, hvilket er meget positivt, da
det er dem, der udløser aktivitetstilskud fra kommunen.
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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. Udover den velbesøgte generalforsamling har der været afslutningsfest på
Promenaden, opstartfest med bowling og julebuffet i klublokalet på Ndr. Fasanvej.
Trænermæssigt fik afdelingen en udfordring, da mandagstræneren Grethe måtte melde fra p.g.a.
knæproblemer. Men der har onsdagstrænerne Christian og Ruth trådt til som vikarer, og det virker
rigtig fint!
Gymnastikafdeling:
Her kører holdet med Rytmisk Motion flot med 18 deltagere, og holdet med Bodytoning og Step har
nu 7 deltagere. Der måtte gerne være lidt flere, men det går lige. Desværre må torsdagsholdet
træne på Ny Hollænderskolen, da Nyelandsvejen Skole er under renovering.
Afdelingen kommer ud af året med et lille overskud, ligesom sidste år.
Man har igen prøvet at rekruttere nye medlemmer ved deltagelse på Frederiksberg Sundhedsdage,
men da det regnede var der ikke mange tilskuere til step opvisningen, så det har ikke givet det
store. Men der er da kommet et par nye til via internettet. Afdelingen har haft god tilslutning til sine
arrangementer, afslutningsarrangementet og julearrangementet.
Som noget nyt vil afdelingen prøve, med hjælp fra DGI, at få et hold i gang med fokus på
knogleskørhed.
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.
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KSG Håndbold har 3 damehold. Dame 1 bliver i serie 1, Dame 2 rykker desværre ned fra serie 1 til
serie 2, og Dame 3 bliver i serie 2.
Og så er der 2 herrehold. Herre 1 har spillet i Kval serien, fik en 2. Plads og spillede
oprykningskampe men tabte med 1 mål efter 2 kampe. Så det betød Kval serien igen. Dog skete
der det uventede, at holdet fik tilbudt at rykke op i 3. Division alligevel, og det sagde man hurtigt ja
til.
Herre 2 spillede i serie 2, og fik en flot 3. Plads, men bliver i serie 2.
Og socialt har det også været en god sæson med masser af fester og gode sociale relationer på
og imellem holdene.
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..
Denne gang gik kultur-turen til Dokken i Helsingør.
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.
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En særlig tak skal i dag gå til Lisbeth, som har haft det krævende hverv at passe kassererposten i
nogle år, men som nu har ønsket at blive aflastet p.g.a. af et meget stort arbejdspres på sit job.
Også en særlig tak til revisorerne Per og Erling. Specielt Per, som jo rent faktisk gør en stor del af
kasserernes arbejde med at sammensætte årsregnskabet.
Derfor vil jeg gerne overrække en lilleerkendtlighed til Lisbeth, 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 ikke rigtig nogle kommentarer til formandens beretning. Dog blev det aftalt at,
der skulle fremsendes en opdateret oversigt over antal medlemmer til alle afdelinger samt til
Fonden.
Herefter blev beretningen godkendt med applaus.
3.

Kassereren fremlægger foreningens regnskab

Kassereren uddelte regnskabet for 2014. Kassereren gennemgik regnskabet, som ser fornuftigt ud,
og KSG Idræt har en egenkapital på kr. 53.548,00.
Det store problem med Frederiksberg Kommune er, at få en klar besked om de beløb vi modtager
for aktivitet/lokaletilskud. Det blev nævnt hvorfor F.K. ikke bare sender pengene, men F.K. har
reduceret i personalet, så derfor har de svært ved at finde løsninger på opgaven. Det gælder ikke
kun KSG, men også øvrige foreninger på Frederiksberg.
Det kræver mere og mere af foreningen at holde F.K. til ilden og følge op på at vi får de midler
vi er berettiget til.
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Der blev også spurgt om det er et fast beløb vi modtager, og hertil er svaret ja. Problemet er at
F.K. har svært ved at melde ud med hvad beløbet er.
Reguleringen sker en gang årligt p.g.a. vores indrapportering.
Der var stor ros til Vibeke Foltman, F.K. for hurtig tilbagemelding på mails. Dog kan de ikke vise
svarene på deres hjemmeside.
Det blev foreslået, at man evt. Bad FIU om at presse FK for en bedre løsning.
Herefter blev regnskabet godkendt.

4.

Behandling af indkomne forslag ( se vedlagte )

§ 12 se forslag til ændring af vedtægten.
Efter snak frem og tilbage blev forslaget godkendt af alle, og bestyrelsen skal skrive under på
den nye vedtægt.
Lisbeth kontakter dog banken for en 100% afklaring af ovennævnte.
Ændringen sendes ud på hjemmesiden, så alle har mulighed for at se indholdet.

5.

Fastlæggelse af afdelingernes kontingent 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
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Annemarie gennemgik Fondens beretning,
Bestyrelsesmøder
Fondsbestyrelsen har afholdt 2 møder i løbet af året. På møderne har vi drøftet fondens økonomi
og taget stilling til ansøgningerne fra afdelingerne og hovedbestyrelsen.
Tildeling af fondsbestyrelsesmidler 2014:
Af regnskabet fremgik det, at der var uddelt kr. 14.140,00 i 2014, og at alle ansøgninger
var blevet honoreret.
Tildeling af fondsbestyrelsesmidler 2015:
Af regnskabet for 2014 fremgår det, at der vil være ca. kr. 9.000,00 til uddeling.
Ansøgningsfristen er den 1. oktober, og tilbagemelding vil ske i starten af december.
På valg på generalforsamlingen:
Leif var på valg i 2013
Vibeke var på valg i 2012, og er på valg i 2015.
Annemarie var på valg i 2014

Regnskab
Der er kommet en ny lov for Fonde gældende fra den 01. januar 2015, som Annemarie orienterede
om.
For at se hvor vi står, og hvilke muligheder vi har på evt. andre løsninger, vil Bestyrelsen sammen
med den nye kasserer tage kontakt til en advokat. Der undersøges om det er muligt, at få en
advokat til et fair salær. Resultatet vil blive fremlagt på næste års Generalforsamling.
Der var dog en del snak for og imod, men det blev besluttet, at det er den mest fornuftige løsning.
Regnskabet blev herefter gennemgået, og p.g.a. den lave rente er der ikke længere de store
gevinster, som der har været tidligere. I forbindelse med jubilæerne er der taget ca. 100.000,00 af
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hovedstolen, så vi nu er nede på kr. 461.192,00.
Herefter blev regnskabet godkendt.
7.

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

Steen blev genvalgt som formand, og Vibeke valgt til Fonden og Per Fürstenberg og Erling
Petersen blev genvalgt som revisorer.
Alle med applaus.
7.

Eventuelt

Steen kunne meddele at Michael Gad overtager kassererposten fra Lisbeth.
Der blev spurgt il om det havde nogen betydning for KSG’s afdelinger at have et CVR nummer.
Håndbold og Damegymnastik har CVR nummer ligesom hovedforeningen.
Svømning får snart et CVR nummer, og Motion & Volley undersøger, om det er et krav, at de er i
besiddelse af et CVR nummer.
Steen takkede Lisbeth for mange års godt arbejde med 2 flasker vin, som også Erling og Per
blev tildelt.
Herefter takkede formanden de 14 fremmødte for en generalforsamling i god ro og orden.
Herefter sluttede generalforsamlingen kl. 20:35 med et KSG hurra.
Dato:

Dato:

------------------------------------

---------------------------------------

Referent sekretær

Dirigent

Erik Visby

Erling Pedersen
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