
Generalforsamling Odense Skøjteklub 2021 
Dato: 29.04.2021 

Tid: kl. 18-19.30 

Sted: Udendørs under halvtaget ved Odense Skøjtehal, Møllemarksvej 75, 5200 Odense V. 

 

Dagsorden:  
 

1. Valg af dirigent 

Thomas Agermose melder sig som dirigent og vælges. Lisa Rasmussen skriver referat. 

Dirigenten starter med at konstatere, at der ikke er indkaldt rettidigt til 

generalforsamlingen. Der er indkaldt 17/4. Der er ingen indsigelser mod dette og 

generalforsamlingen gennemføres.  

 

2. Formandens beretning 

Formand Kalle Christensen beretter: 

Begivenheder i regnskabsåret 

Konkurrencer og mærker 

I løbet af 2020 har vi deltaget i en række konkurrencer og opnået flotte resultater: 

• Funskate konkurrence Vojens (3 guldmedaljer, 8 sølvmedaljer & 6 bronze samt 1 

vandrepokal) 

• Funskate finale (1 guldmedalje, 2 sølvmedaljer & 2 bronze guldmedaljer 

• HSK cup (1 guldmedalje og sølvmedalje) 

• Oktober konkurrence (2 sølvmedaljer og 1 bronzemedalje) 

• Guldmærke til 2 sololøbere & 1 danseløber 

• Basic1 til 7 løbere 

Uddannelse 

For at opkvalificere vores trænere og bestyrelse har vi gennemført uddannelser, 

herunder: 

• ATK-kursus i Brøndby for bestyrelsesmedlemmer og træner. 

• Hånd i hånd kursus i Odense med deltagelse af nogle af vores unge løbere 

• DIF træner 1 uddannelse 

Ansatte 

På posten som cheftræner blev det til en udskiftning, da cheftræner Viktoriya Maksyuta 

opsagde sin stilling i marts måned. Cheftræner Pernille Sørensen blev derefter ansat som 

ny cheftræner juli måned. 

Camps 

Der var stor tilslutning til sommer-camp 2020. 

Sponsorater 

Tak til dem som har sponseret Office udstyr, gaver til funskatefinalen og mad til vores 

sommer-camp og dem som har købt en bandereklame. Det er en kæmpe hjælp til 

klubben, hvilket vi sætter stor pris på. 

Projekter 

Vi har indledt et samarbejde med DSU om implementering af ATK (aldersrelaterede 

træningskoncept) i klubben. 



 

Vi har implementeret en ny hjemmeside baseret på en ny og mere brugervenlig platform, 

og takket være et Microsoft Premium sponsorat har vi i bestyrelsen fået nye 

arbejdsredskaber, som gør bestyrelsesarbejdet nemmere. 

Sportslørdag kunne ikke afholdes som normalt. I stedet blev Sportslørdag afholdt som et 

online event, hvortil vi lavede vi en reklamefilm for at promovere Odense Skøjteklub. 

Covid 19 

Der er ingen tvivl om, at corona har haft en stor indflydelse på klubbens virke i 2020. Der 

har været færre konkurrencer, som løberne har kunnet deltage i, og det har ikke været 

muligt at træne under samme vilkår, som normalt. Træningen har været besværliggjort af 

restriktioner for, hvor mange der må træne sammen. Det har bl.a. betydet, at vi ikke 

kunne tage lige så mange nye medlemmer ind på især begynderholdet og voksenholdet, 

selvom der ellers var kraftig medlemstilgang på netop disse hold. 

 

Kommentarer/spørgsmål til beretningen:  

På baggrund af referat fra tidligere bestyrelsesmøde spørges ind til beslutning omkring 

prioriteringen af færre lektioner og fokus på bredden til sommercamp. Sommercamp-

udvalget begrunder prioriteringen med, at det har været en mulighed for at flere kunne 

deltage i sommercamp, da efterspørgslen sidste år var stor. Orienterer dog om, at der 

ikke er så mange tilmeldt, så der vil fortsat være stor mulighed for lektioner.  

 

Beretningen blev godkendt af de tilstedeværende 

 

3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse:  

Årets resultat blev et overskud på ca. 250.000 kr, fordi vi med held i uheld stod uden 

cheftræner lige som coronanedlukningen slog til og kunne udføre en god off-ice sæson 

med minimale udgifter. Sommercamp blev meget større end forventet, da mange ikke 

kunne rejse som normalt. Vi tabte en del indtægter på afslutningsshows og 

skøjteudlejningen, men vi fik god hjælp fra DIF’s coronapulje og kommunen, som 

dækkede 2/3 af tabet. Med i det store overskud ligger også en del projektmidler til 

skadesforebyggende- og talentudviklings-tiltag, som skal bruges i 2021; f.eks. fysioterapi, 

styrketræning, off-ice udstyr (f.eks. Springsele, theraband-elastikker). Selv med det 

budgetterede underskud for 2021 kan vi ende med en solid egenkapital, så længe 

sommercampen bliver god, og vi kan holde åbent i efteråret. 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb 

I 2021 blev det ikke muligt at genåbne skøjtetræningen til forårssæsonen. Det har vi 

mistet 30% medlemmer på, da vi er meget afhængige af indendørs-idræt. Vi har i stedet 

arbejdet på implementering af ATK, forbedret forholdene for skadesforebyggende off-ice 

træning, og fortsætter opkvalificering af trænerstaben. Dif’s coronapulje er igen søgt til at 

dække en del af tabet. 

 

Kommentarer/spørgsmål til regnskab: 

Der spørges ind til Velfærdens Fundament. De forskellige prioriteringer, der er besluttet, 

fremlægges. Udbygning af 1. sal i hal 2 er fastsat til 2023.  

 

Der spørges ind til tilmeldinger til sommercamp. Karenmai orienterer om hvor mange er 

for nuværende er tilmeldt i de to uger. Der udtrykkes ønske om, at det bliver husket i 



invitationen til sommercamp, at det angives, at man forventer forældrehjælp. Dette er 

røget ud af invitationen ved en fejl og beklages.  

 

Der spørges ind til om man kan betale sig fra at hjælpe til sommercamp. Det bliver en stor 

udgift for OSK hvis klubben skal betale nogen for at komme og hjælpe i køkkenet, så 

svaret er umiddelbart nej. Men vi må finde en løsning.  

 

Der spørges ind til de nettoomsætning ift. elitestøtte. Kan pengene gemmes? Michael 

fortæller, at er indkøbt skadesforebyggende træningsudstyr, da dette er en prioritet. 

Forløb ved ADG Fysioterapi venter forude, men har været udsat pga. corona.  

 

Regnskabet blev godkendt af de tilstedeværende. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

5. Valg af kasserer (2 år) 

På valg er: 

 Michael Nielsen. Michael ønsker genvalg og bliver valgt. 

 

6. Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer.  

På valg er:  

 Joakim Løth (2 år). Joakim Løth er udtrådt af bestyrelsen og erstattet af 

Vibeke Zoffmann Jepsen, Vibeke Zoffmann Jepsen ønsker ikke genvalg.  

 Nina Bentzen (2år) Nina Ønsker ikke genvalg.  

 Rita Riosa (2år) Rita ønsker ikke genvalg.  

Susanne From stiller op til bestyrelsen og vælges for 2år.  

Sibilla Di Guida stiller op til bestyrelsen, og vælges for 2 år. 

Bestyrelsen besår da af 6 medlemmer og kan efter mødet konstituere sig.  

7. Valg af 2-3 bestyrelsessuppleanter 

På valg er:  

 Laila Augustinus (1 år). Laila ønsker ikke genvalg 

 Tina Martinussen (1 år). Tina ønsker genvalg.  

Jesper Stougaard stiller op og vælges for 1 år. 

Tina Martinussen vælges for 1 år. 

Connie Clausen stiller op og vælges for 1 år.  

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant 

På valg er  

 Christian Svenstrup (1 år). Christian ønsker ikke genvalg 

 Karenmai Dalgaard Pedersen (1 år). Karenmai ønsker genvalg 



 Michael Helbo (1 år). Michael ønsker genvalg 

Thomas Agermose stiller op som revisor og vælges for 1 år. 

Karenmai fortsætter som revisor og Michael Helbo fortsætter som revisorsuppleant.   

9. Eventuelt 

Bestyrelsen takker de afgående medlemmer for indsatsen.  

Michael fortæller, at man nu kan finde Odense Skøjteklub på Google Maps. 

Der spørges til om det er muligt at få et skilt op over indgangsdøren så klubben 

synliggøres. Dette er i gang, men vi afventer nye billeder. Skiltet bliver 5x2 m. 

 

 

Dato/underskrift: 

Dirigent:                                                Referent: 

Thomas Agermose Jensen                 Lisa Holm Rasmussen  

 

 

 

 

 

 

 


