Referat fra Generalforsamling, Samheon 28-02-2017
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
a. Dirigent. Malene Ruszkai blev valgt. Lovligt indkaldt.
Beslutningsdygtig. Regnskab 2016 har ligget fremme til
gennemsyn.
b. Stemmetællere. Annette Jensen og Armin Sommer blev valgt.
c. Referent. Geert Schulze blev valgt.
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning og handleplan
for 2017
a. Ferran Hollederer. Se Ferrans indlæg i Bilag 1. Godkendt af
Generalforsamlingen.
3. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning
a. Tomasz Suski. Se indlæg i Bilag 2. Godkendt af
Generalforsamlingen.
4. Udvalg
a. Kampholdet. Se Armins indlæg i Bilag 3.
b. Teknikholdet. Se Tomasz indlæg i Bilag 4.
5. Forelæggelse og godkendelse af hhv. revideret årsregnskab for 2016
og budget for 2017
a. Årsregnskab 2016. Dorte fremlagde, som Kasserer, regnskabet
for 2016. Ina har gjort et kæmpe arbejde for at få styr på
økonomien. Der er et negativt resultat for 2016, men fin luft til de
øgede udgifter. Se Bilag 5. Godkendt af Generalforsamlingen.
b. Budget 2017. Dorte fremlagde budget for 2017. Godkendt af
Generalforsamlingen. Se Bilag 6.
6. Behandling af indkomne forslag
a. Ingen forslag er modtaget.
7. Valg af bestyrelse, jf.§ 7 i klubbens vedtægter
Følgende poster er på valg:
a. Næstformand – Ferran Hollederer - ønsker genvalg. Ingen
modkandidater. Ferran blev valgt som Næstformand.
b. Sekretær – Malene Møller Ruszkai - ønsker genvalg. Ingen
modkandidater. Malene blev valgt som Sekretær.
c. Kasserer – Dorthe Mikkelsen - stiller op. Ingen modkandidater.
Dorthe blev valgt som Kasserer. Ina har af Bestyrelsen fået
delegeret nogle af Kasserer opgaven.
d. 2 suppleanter
i. 1. Henrik Anker Olesen ønsker genvalg. Ingen
modkandidater. Henrik blev genvalgt.
ii. 2. Lucas Suski stillede op og blev valgt.
e. Valg af revisor – Camilla Poulsen stiller op. Ingen modkandidater.
Camilla blev valgt.
f. Valg af revisorsuppleant. Ingen stillede op. Posten er ubesat.
8. Evt.
a. Der var intet til eventuelt.

b. Malene takkede for en god Generalforsamling og mødet blev
afsluttet.

Bilag 1. Bestyrelsens beretning fro 2016 og handleplan for 2017
(Ferran)
Fokus har i 2016 været at få ”styr på tingene” i bred forstand. En
velfungerende klub er en forudsætning, hvis vi skal lykkedes med udvikling.
Bestyrelsen vil forsætte fokus herpå i 2017.
Det forgangne år har ud over den daglige drift været præget af at få sat en
ramme og en retning for klubben og få implementeret tiltag, som understøtter
dette. De af bestyrelsen besluttede værdier, mission, vision og mål blev
herefter gennemgået:
VÆRDIER
- Gensidig respekt
- Ordentlighed
- Tolerance
- Tryghed
- Fællesskab
- Trivsel
- Kvalitet
- Venskab
- Succes
- Positiv og anerkendende tilgang
MISSION
Vi bidrager til en meningsfuld fritid for børn og voksne i Gladsaxe.
VISION
Gladsaxe Taekwondo Klub er det bedste og sjoveste sted at træne
taekwondo i Danmark.
Vi er en klub for både eliten og bredden med liv, ambitioner, sammenhold og
traditioner.
Vi er en klub med styr på tingene.
Vi griber dig i at gøre det rigtige og møder dig lige præcis dér, hvor du er i
trygge rammer. Vi tror på, at vi er bedst sammen, at alt er muligt og at flid,
vedholdenhed, anerkendelse og talentudvikling er vejen til succes.
Vi taler med hinanden og ikke om hinanden og udviser gensidig respekt,
ordentlighed og tolerance såvel i som uden for klubben.
Vi brænder for sporten og ønsker at give såvel børn som voksne mulighed for
et godt liv med sundhed, selvværd, selvtillid og sociale relationer som
omdrejningspunkt.
Vi har det sjovt sammen og gør en dyd ud af at dyrke det relationelle igennem
tilbagevendende arrangementer og aktiviteter.

Gladsaxe Taekwondo Klub - ét fællesskab
MÅL
Målene blev herefter gennemgået mundtligt af Ferran (skal holdes internt i
klubben og er derfor ikke gengivet her)
Strategiarbejdet fortsætter ligeledes i 2017, hvor vi bl.a. vil igangsætte
konkrete tiltag i forhold til ønsket om at opnå en medlemstilvækst og afdække
muligheden for sponsorer.
Bilag 2. Tomasz. Formandens beretning.
Hvad er der sket siden sidst.
Det første vi tog hånd om var vores manglende betaling af kontingent og
registrerede medlemmer og få ajour ført vores database.
Det næste var kursus i Conventus for at flere havde indblik i hvordan det
virker og de fordele som Conventus har skule bruges fuld ud. Det blev afholdt
og de fleste var med fra bestyrelsen.
I samme omgang blev vi medlem af DGI som et led i vores strategi om at få
billige kurser og arbejde på tværs af de forskellige sportsgrene.
Det næste vi i bestyrelsen gjorde er at afholde en workshop, og fastsætte en
retning klubben skulle og hvilke værdier vi skulle have som klub.
Vores store ønske var at vi kunne få eleverne hjem tidligt hvilket bringer mig
ind på det næste skridt bestyrelsen tog.
Vi tog kontakt til kommunen og ytrede vores ønske om at få sal 2 mere i brug,
og fortalte hvad der skulle til.
Det udløste måtter som vi låner og når kommunen skal bruge den henter de
dem og lever den tilbage.
Redskabsskur og den hjælp vi fik grunden til det er indbrud i 2015.
Dan fortræning succes som blev afholdt i klubben vi holder en igen d 14/5.
Hjemmesiden taget i brug.
Gladsaxe dagen og investere i bannerflag og flyer.
Vores indstilling til Gladsaxe prisen.
Overnatning og trænings weekend.
Morten - Kragmaga
Roman - wing tung
Kurser m.m.
Næste sæsons
Visions plan
Hjemmesiden
Flere kurser
Overnatning
Nyt køleskab
Mere udstyr
Stævne tablets
Gradueringer

Bilag 3. Armin
Beretning vedr. kampholdet til generalforsamlingen
Tamt stævne i Esbjerg i starten af 2016. Efterfølgende tog tingene fart på
Pokal for bedste teamspirit til Get2Sport og 5. mest vindende klub ud
af 19
3. mest vindende klub til Summercup ud af 26
Og ellers slutter klubben generelt blandt de bedste klubber, bl.a.
o 12 plads til WCTT ud af 59 klubber
o 6 plads til Rødovre ud af 29 klubber
Første danske mester i 5 år: Rune.
Eleverne er i konstant udvikling og passer deres træning flittigt. Der er super
sammenhold.
Stævner for i år: ser tamt ud her i foråret, både i DK og Sverige. Tyskland er
en mulighed. Tilslutningen er generelt lille til de danske stævner, medaljerne
er nemt vundet som begynder. Vi kigger efter alternativer.
2 elektroniske hjelme blev købt sidste år og bruges flittigt.
Besøg af klubbens gamle kamptræner Gergely Salim var en stor succes.
Taekwondo er også i rivende udvikling på den internationale scene. Favoritter
blev slået ud af underdogs til seneste OL. Svært at sige om det er
topniveauet der er faldet, eller bundniveauet der er hævet. Vi tager det med
et åbent sind.
I 2017 vil vi
- Arbejde på at få startet et nyt hold begyndere. Fredagstræning kl. 17 skal
der reklameres mere for
- Få deltaget i de stævner der nu engang byder sig, både lokalt men også i
udlandet
- Fortsætte med at bevare det gode sammenhold
Bilag 4. Tomasz. Teknikholdet.
Vores teknik hold er under rivende udvikling, vi har fra start 2015 fået større
tilgang til holdet ,så flere af vores nye elever på teknikholdet er på vej til at
prøve kræfter med stævner .

Udover den større tilgang til holdet, har vi og så elever der har fået, eller er
på vej til at få pladser på brutto teknik landsholdet . vi har også elever som
har fået mulighed for at træne i udviklings centre.

Fordi de har gjort sig rigtigt godt til stævnerne, og er mulige kandidater til at
komme på landsholdet i fremtiden ,

Den store succes og udvikling kan vi takke vores træner , Edina og Lisa Lents
samt tomasz suski for . som til daglige træninger sætter store kræfter ind for
at dygtig gøre vores elever på teknik holdet, der bliver trænet hårdt og skabt
hold ånd og ikke mindst glæde ved at være en del af Gladsaxes teknikhold ,

Så vi er selvfølgelig med stor glæde interesseret i at forlænge Edina of Lisa
Lents kontrakter for 2017 så vi kan forsætte den store succe.

De helt store ting vi havde i 2016 på teknik holdet var.

Top 5 Mest Vindende Teknik Klub i Danmark ved dm med 4 guld og 1 sølv.
Stævnet i Rødovre 3 guld og 2 sølv 1 bronze
Albas WM deltagelse i Peru
Ambassadors cup 3 guld 1 sølv 1 bronze
Talent cup rødovre 6 guld 2 sølv 2 bronze
Danish open 3 guld 1 bronze
Talent cup Ringsted 4 guld
Esbjerg + cup 1 guld 1 sølv 1 bronze
Talent cup 3 guld 1 bronze
Nordiske mesterskaber 2 guld

Udover de flotte præstationer fra eleverne har vores træner lise og Edina
også gjort det rigtigt godt internationalt .

Lisa deltog ved de olympiske lege åbningsceremoni i Taekwondo
Lisa modtog også en pris som Ambassadør ved 2016 Cheongju World
Martial Arts Masterships
Edina Lents blev udnævnt til verdens bedste dommer
Det er kun nogle af de få utrolige ting som vores træner har opnået i 2016

Og vi i Gladsaxe støtter op om de utrolige ting som både vores elever og
træner har mulighed for at opnå

Bilag 5. Dorthe/Ina. Regnskab.
Gennemgang af regnskabet 2016
Generelt har der i 2016 været stort fokus på at indtægter og udgifter konteres
korrekt ind på rette sted i regnskabet. Det skaber overblik – i første omgang til
bestyrelsen, men som medlem er man også altid velkommen til at stille
spørgsmål om klubbens økonomi.
Det ses i regnskabet, at klubben har et negativt resultat på 62.000 kr. i 2016.
Dette er ikke et udtryk for at klubbens økonomi bløder. Klubben har gennem
mange år opbygget en stor egenkapital, og der har derfor været luft til de
ekstra investeringer.
På indtægtssiden har klubben modtaget noget mindre i medlemskontingent
end i 2015. Da medlemstallet er steget fra 110 til 113 medlemmer i perioden,
skyldes dette udelukkende bogføringsmetoden. Kontingent, der vedrører
2016, men som er indbetalt i 2015 er bibeholdt i regnskabet for 2015, mens vi
i 2016 har valgt at overføre kontingent, der vedrører 2017, men som er
indbetalt i 2016 til regnskabet for 2017. Der er så at sige trukket penge ud i
begge ender af regnskabet for 2016.
Af de større udgiftsposter kan nævnes:
Indkøb at diverse udstyr, bl.a. elektroniske hjelme, til kampholdet
Indkøb af materialer til det nye hobbyrum
Støtte til deltagelse i stævner
Betaling af 3 træneres dan-graduering
Støtte til Lisa og Edinas udnævnelse til WTF-ambassadører samt OL- og VMdeltagelse
Støtte til Albas VM-tur
Diverse kurser til klubbens trænere
Posten ”Korrektion vedr. regnskab 2015” har været nødvendigt at foretage,
da der var lavet en fejl, der fulgte med ind i 2016-regnskabet.
Klubben er gået ud af 2016 med et bank-indestående på i alt 215.000 kr. Der
er således midler på kistebunden til gode investeringer i 2017 også.
Bilag 6. Dorthe/Ina. Budget.
Gennemgang af budget for 2017
Bestyrelsen har med udgangspunkt i regnskabet for 2016 opstillet budget for
2017. Budgettet afspejler bestyrelsens visioner for at gøre klubben et endnu
bedre sted at være.
Således er der sat en ekstra pose penge af til tværgående klub-aktiviteter,
hvor den dyreste forventes at blive påskelejren i Kalundborg, hvor
bestyrelsen påtænker at leje en bus til transport af medlemmerne. Men også

overnatningsarrangementer, børneweekend, sommerfest, fastelavnsfest,
Gladsaxe-dag og naturligvis nytårskur er med i planerne for 2017.
Der er budgetteret med et uændret medlemstal på trods af at bestyrelsen
arbejder på at øge medlemstallet i klubben. Her er der budgetteret lidt
forsigtigt. Klubben håber, at endnu flere vil deltage i kamp- og teknikstævner i
2017, og derfor er disse poster sat lidt højere end i 2016.
Budgettet afspejler, at bestyrelsen i 2017 vil arbejde massivt på at finde
sponsorater til indkøb af diverse udstyr til klubben.

