
Generalforsamling Odense Skøjteklub 2022  
Dato: 20.04.2021  
Tid: kl. 18-19.15  
Sted: Odense Skøjtehal, hal 2, 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 er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen gennemføres.   
  

2. Formandens beretning  
Formand Kalle Christensen beretter: 
Konkurrencer: 
I løbet af 2021 har vi deltaget i en række konkurrencer og opnået flotte resultater:  
Efterårskonkurrencen (2 guldmedaljer, 1 sølvmedalje & 1 bronzemedalje)  
Oktober konkurrence (1 sølvmedalje)  
Jylland-Fyns Cup (2 guldmedaljer, 1 sølvmedalje)  
Jyske-Fynske Mesterskaber (1 bronzemedalje)  
Funskate konkurrence Frederikshavn (3 guldmedaljer, 2 sølvmedaljer & 2 bronze)  
Iskrystal (2 guldmedaljer)  
Basic 1: 2 løbere  
 
Uddannelse  
For at opkvalificere vores trænere og bestyrelse har vi gennemført uddannelser, herunder:  
5 DIF træner 1 uddannelse   
6 DSU træner 1 uddannelse  
2 DIF træner 2 uddannelse  
Det betyder, at alle trænerne er uddannede.   
 
Camps  
Stor tilslutning til sommer-camp 2021. Dette kan kun lade sig gøre fordi mange frivillige hjalp til. 
Det er der fortsat behov for. Der var “besøg” fra Hvidovre, som stillede med træner og 20 løbere. 
Derudover kom der løbere fra andre klubber.   
 
Sponsorater  
Tak til dem som har sponseret mad til vores sommer-camp (forældre og kornbageren) og dem som 
har købt en bandereklame. Bandereklamer: Jotun, Decofarver, kornbageren.  
 
Covid 19   
Corona har haft en stor indflydelse på klubbens virke i 2021. 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. Der var lukket indtil april og der var 
kun is i 5 dage i forårssæsonen. I stedet var der både online og udendørs off-ice og yoga.   
Corona betød også at vi desværre var nødt til at udsætte juleshowet grundet den stigende smitte.   
Funskatefinalen i marts blev aflyst grundet corona. OSK valgte at afholde efterårskonkurrencen, 
som var den første konkurrence efter nedlukningen. I foråret efter den nye bestyrelse blev nedsat, 



blev der indgået et udviklingssamarbejde med Dansk Skøjteunion, hvor vi fik hjælp til at udarbejde 
en strategi for klubben.   
I august blev den nye træningsplan med nye hold afprøvet jf. ATK.  I forlængelse af ATK blev det 
samtidig implementeret at alle hold har office.   
I 2021 fik klubrummet en lille opfriskning. Der blev malet ryddet op mm.   

Sports academy åbnede.   
 

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 
Beretningen blev godkendt af de tilstedeværende.   
  

3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse:   

Årets resultat blev et lille overskud på 16.000 kr trods et budget på -120.000 kr. Dette skyldes at vi 
fik dækket en stor del af tab pga corona, en velbesøgt sommercamp, samt nogle ekstra tilskud til 
træner uddannelse og skadesforebyggelse. Vi har også oplevet medlemsfremgang især af den 
gruppe som samfundet generelt har svært ved at holde aktive (12 år og op) i idræt efter noget 
fokus på vidensformidling, herunder rollups, google ads, og synlighed i den offentlige. Derved har vi 
kunnet bruge penge på at forny vores skøjtebesætning og tilpasse vores off-ice faciliteter.  
 
Dirigenten påpeger, at regnskabet ikke har været færdigt 30 dage før. Der spørges om det kan 

godkendes.   
Regnskabet blev godkendt af de tilstedeværende.  
Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 
  

4. Behandling af indkomne forslag  
Der er to forslag til ændring af vedtægterne.  
Der skal være 20% af medlemmer tilstede for at dette kan gennemføres. Der tælles ved 
håndsoprækning og konstateres, at der er tilstrækkeligt med medlemmer tilstede.  
Forslag 1. Stillet af Kalle Christensen:  
I vedtægterne står: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, heriblandt 
formand eller næstformand er til stede.   
Ønskes ændret til Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, heriblandt 
formand eller næstformand er til stede. dog ved ordinær bestyrelsesmøde er bestyrelsen 
beslutningsdygtig ved mindst 3 medlemmer heriblandt formand eller næstformand er til stede.  
Afstemning ved håndsoprækning. Forslaget vedtages ikke.  
Forslag 2: Stillet af Kalle Christensen: 
Det ønskes at få skrevet i vedtægterne, at bestyrelsen kan vælge at fritage medlemmer for 
kontingentbetaling såfremt de yder en ekstraordinær indsats.   
Efter drøftelse af dette er der enighed om, at man er dækket ind af de eksisterende vedtægter, der 
lyder: Alle medlemmer betaler kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.  
Forslaget er derfor ikke nødvendigt og afvises.  

 
5. Valg af formand (2 år)  

Konsekvensen såfremt, der ikke kan sættes en ny bestyrelse, opridses.  
På valg er Kalle Christensen. Der er ikke andre der ønsker at stille op.  
Kalle opridser mulige årsager til at det kan være interessant at være i bestyrelsen. Opridser egne 
overvejelser omkring formandsposten. Nævner frivilligheden og mængden af de arbejdsopgaver 
der følger med. Kalle rejser spørgsmål om man ønsker ham som formand i klubben. Der er enighed 
om, at det er ønsket. 
Kalle Christensen fortsætter som formand i klubben.  



 
6. Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer  

Susanne From er udtrådt af bestyrelsen, Derfor mangler der et bestyrelsesmedlem for 1 år - 
Christian Batiste stiller op og vælges. 
På valg er Linda Magnussen (2år) Linda Ønsker ikke genvalg. Christian Ejlstrup stiller op og vælges. 
På valg er Lisa Holm Rasmussen (2år) Lisa ønsker genvalg og vælges.  
1 Ledig bestyrelsespost for (2 år)  - ikke aktuel, dette en fejl, og der vælges derfor ikke yderligere. 

 
7. Valg af 2-3 bestyrelsessuppleanter  

På valg er Jesper Stougaard (1 år)  - stiller ikke op. Brynjar Örn Hafsteinsson stiller op og vælges som 
1. suppleant  
På valg er Tina Martinussen (1 år) -  Tina Ønsker ikke genvalg. Susanne From stiller op og vælges 
som 2. suppleant  
På valg er Connie Clausen (1 år) - Connie ønsker genvalg og vælges som 3. suppleant. 

 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant  

På valg er Thomas Agermose (1 år).  Thomas modtager genvalg og vælges 
På valg er Karenmai Dalgaard Pedersen (1 år). Karenmai modtager genvalg og vælges. 
På valg er Michael Helbo (1 år).  Har ikke tilkendegivet om han ønsker genvalg, men er ikke tilstede. 
Pernille Holmegaard stiller op og vælges. 

 
9. Eventuelt  

Der er intet til eventuelt. 
  

  
  

Dato/underskrift:  

Dirigent:                                                Referent:  

Thomas Agermose Jensen                 Lisa Holm Rasmussen   
 


