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Møde:  Ordinær generalforsamling 2020 
Dato/tid: 13. august 2020, kl 17-19.30 
Sted: Grøndal MultiCenter, Mødelok 1 

 
Dagsorden 

1. Velkomst, valg af dirigent og referent 
2. Valg af stemmetæller 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Godkendelse af regnskab (årsrapport 2019) 
5. Behandlings af indkomne forslag: 

a. Forslag vedr. vedtægtsændring 
b. Forslag om sateliltafdeling/LHS 

6. Fastlæggelse af kontingent 
7. Godkendelse af budget 2020 
8. Valg af formand 
9. Valg af næstformand 
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
11. Valg af 1-2 suppleanter 
12. Valg af revisor 
13. Valg af 1-2 regnskabskyndige til intern revision 
14. Eventuelt 

 
Ad 1: Velkomst, valg af dirigent og referent 
Bestyrelsen bød velkommen. Herefter valgtes Jan Ferré til dirigent og Betina Nørskov  til referent. Dirigenten konstaterede 
generalforsamlingen lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende, j. KTKs vedtægter kap. 7, §§ 7.2 og 7.7  
herunder materiale udsendt rettidigt til medlemmerne,. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. 
Endvidere meddeltes, at der i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling er indkaldt til ekstraordinær 
generalforsamling d. 20. august 2020, kl.17, såfremt forslag jf. dagsordenpunkt 5.1 vedtages. 
 
Ad 2: Valg af stemmetæller 
Hertil valgtes Anja M. Andersen. I henhold til §§ 7.4 meddeltes, at ansatte ikke har stemmeret ved generalforsamling, dog 
henvises til foreningsvedtægternes addendum, hvori præciseres stemmeret for frivillige.   
 
Ad 3: Bestyrelsens beretning 
Med henvisning til bestyrelsens skriftlige beretning tilføjes for 2019; 
 
Det sportslige perspektiv; - At fokus har været rammesætning og tilpasning af KTKs talentudviklingsprogram (sportslig   
koncept for Copenhagen Trampoline Academy, CTA) i forhold til struktur, progression, indhold og mål forbasishold. En 
opgave har været at synliggøre ’den røde tråd’ og gennemsigtighed for såvidt sportslige principper. En anden opgave har 
været og er at facilitere kulturændring både hos springere og trænere, som i højere grad vægter udøvernes egetansvar for 
træning, træningssintensitet og udviklingsretning. Konkret arbejdes med springernes reflektionskompetence. 
Med opstramninger i træningsmængde, jf. Aldersrelateret TræningsKoncept (ATK), er der et bedre afsæt for at justere 
mulighed for og adgang til ekstratræning. Endvidere har fokus været på topholdet, hvor 3 ktk’ere kvalificerede sig til EM 
(udsat til 2021). Det vurderes, at tiltagene for at styrke talentudviklingsprogrammet har de ønskede effekter. 
 
På breddesiden udbyder KTK et varieret miks af breddekonkurrence, motions-og special needsaktiviteter. Der er 
gennemført åben skoleaktiviteter og FerieCamp samt andre projekter, ligesom KTK fortsat samarbejder med Københavns 
Kommune om aktiviteter for udsatte børn/unge.  
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Foreningsperspektivet:- At årets resultat afspejler et atypisk år, hvor flere projekter succesfuldt er nået i mål og derfor er  
blevet afsluttet. Her overfor blev en større materielinvestering udskudt pga. leverandør-ordrebehandlingsfejl. For såvidt 
arbejdsgange og krav til bogholderi mm. er der taget fat om at udbedre de forhold, revisor påpegede ved GF2019. 
Flere instruktører er blevet kontraktansatte (cta-trænere som har mange træningstimer). Etablering af satelitafdelilng på 
Tagensbo Skole er blevet godt modtaget og har styrket samarbejdet med skole o.a. lokale aktører. F.eks. arbejdes pt på at 
udvide samarbejdet til skolens KFFO. 
KTK fik tilskud til GMC-brugermidler til undersøgelse af mulighed for afluk af hal E i GMC. KTK deltager i arbejdet omkring 
udvikling af Sundby Idrætspark/plads i brugerbestyrelsen. Kapacitet i primetime udnyttes fuldttud, hvor overfor en opgave 
ligger i at nyttiggøre kapaciteten i dagtimerne. Der bruges fortsat meget tid på medlemstalopgørelser. Det vurderes, at  
foreningsdriften er styrket, omvel der fortsat er en række tiltag at gøre, førend vi er i mål som ønsket, f.eks. beskrivelse af 
ansvar/arbejdsgange, digitalisering osv. 
 
Det idrætspolitiske perspektiv: - At d i 2019 har været en hel del vitale emner på den idrætspolitiske arena, især  har den 
såkaldte ’gebyr’-sag alt overvejende fyldt billedet og været tidskrævende. Der er næppe tvivl om, at det idrætspolitiske og 
deltagelse i at bedre vilkår og rammer for det københavnske idrætsliv , især ift. gymnastikken,i stigende grad er et område 
for KTKs interessevaretagelse. Konkret nævnes arbejdet for Gymnastikkens Hus og springgymnastiske faciliteter i bydelene 
(skoleidrætshaller). Også samarbejdet med foreninger/klubber i GMC /Sundby er af overordentlig væsentlig betydning for  
samarbejder/strategiske partnerskaber mm, samt klubbens ønske om at løfte med og tage ansvar for idrætsudviklingen i 
København, aktivitetstilbud og konkret bidrage til samfundsmæssige dagsordener om at få flere aktive i en tidligere alder 
og i det hele taget flere motiveret til motion og bevægelse. 
Samarbejdet med idrættens organisationer også omkring  vore løbere (Grøndal Park Runners), esport (Copenhagen 
Firebirds) men jo især for klubbens kerneområde ’trampolinspring’  i forhold til vort specialforbund GymDanmark og Team 
Copenhagen er af væsentlig betydning i forhold til både motions-og konkurrencegymnastikken. 
Forsamlingen havde ikke bemærkninger til bestyrelsens mundtlige beretning, som dermed blev taget til efterretning. 
 
Ad 4: Godkendelse af regnskab (årsrapport 201) 
Foreningens revisor GE-revision v/ Benjamin Jensen gennemgik resultatopgørelse og balance 2019 samt redegjorde for 
revisors bemærkning til regnskabet. Revisor konstaterede, at foreningen har iværksat tiltag til at imødegå de forhold som 
blev påpeget i forbindelse med generalforsamling 2019 (april 2019); dette ses bl.a. ved stigningen i personaleomkostninger, 
dvs. at flere trænere er blevet kontraktansatte. Revisors bemærkning til regnskab2019 skal derfor også ses i lys af tidspunkt 
for afholdelse af GF2019.  
Ledelsen supplerede, at i forlængelse af revisors bemærkninger i forbindelse med GF19 blev timeregisrerringsskema 
ændret, flere ansat på kontrakt og forhold vedrørende bilagsreferencer indskærpet. 
Revisor konstaterede, at regnskab 2019 viser en veldreven forening. 
På baggrund af ovenstående blev årsregnskab 2019 (årsrapport 2019) vedtaget. 
 
Ad 5 Behandling af indkomne forslag 
5. 1: Forslag vedr. vedtægtsændringer.  
Forslaget blev motiveret ved ønsket om dels ændring i kap. 5 (kapitalforhold og økonomi) som  muliggør henlæggelse til 
KTKs medetablering i et Gymnastikkens Hus, såfremt der skabes politisk flertal herfor i København (langsigtet projekt, f.eks. 
skeles til Kampsportens Hus har det taget mere end 10 år at få igennem). Her må påregnes egenfinansiering ift. særlige 
ønsker/behov (redskaber, kran til handicappede etc). Dels skal iagttages facilitetsgebyr som på den ene side er afklaret 
derved at børne/ungeforeninger kompenseres ift. b&u-hold, på den anden side afventes resultat af de såkaldte 
eksklusivrets-aftaler, hvor foreninger som KTK må påregne et gebyr for adgang til ’egne faciiteter/hal’ i idrætsanlæg: her 
GMC. For det andet ønskes mulighed for afholdelse af digital generalforsamling. ,jf. vedtægternes kap. 7. Endelig ses som 
væsentlig ændring for såvidt vedtægterne kap. 9: valg af medarbejder-og udøver repræsentanter til bestyrelsen samt 
ændring af foreningsorganisationen. Generelt motiveres forslaget af ønsket om en ’kosmetisk’ gennemskrivning af 
vedtægterne. Dirigenten gennemgik herefter vedtægtsforslag i detaljen pr. paragraf.  
Fra forsamlingen blev stillet spørgsmål til afholdelse af digital generalforsamling, hvor særligt blev spurgt til systemløsning 
og spørgsmål angående fuldmagter. Ledelsen henviste til  brug af anerkendte systemløsninger ,f.eks. ’General Assembly’ , 
hvor styring af stemmeberettigede og fuldmagter sker i henhold til de kriterier, der lægges ind i systemet. Eksempelvis 
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lægges op til, at der ikke kan stemmes pr. fuldmagt. For det andet henvises til testforsøg i købnenhavnske foreninger, hvor 
digital generalforsamling har haft en positiv virkning på deltagerantal. 
Forslaget blev vedtaget med bemærkning om, at teksten tydeliggøres på udvalgte paragraffer og eksplicitering af 
paragraffortolkning i addendum. 
 
5. 2: Forslag vedr. etablering af satelitafdeling på Lundehusskolen 
Forslaget er motiveret af samarbejdet med KFFOspec./Lundehusskolen og ønsket om at skabe idrætstilbud til børn/unge 
med særlige behov. Der aftestes pt. 3 hold. Forsamlingen stillede spørgsmål til evalueringstidspunkt for testforløb. Dette 
vil være dec20. 
Forslaget blev dermed vedtaget. 
 
Ad 6 Fastlæggeslse af kontingent 
Bestyrelsen forslog, at kontingenter som udgangspunkt holdes i ro, dog foretages justering for aspiranthold som i 2019 ikke 
fuldtud blev gennemført til niveau med øvrige cta-baiss. Endvidere justeres kontingent for udvalgte hold som led i den 
generelle kontingenttilpasning som har været tilstræbt siden 2017 . Forkvinde Annie Truelsen gennemgik 
kontingentstigning  for de berørte hold. I gns. er kontingent kr. 275,00 pr. 34. dag og i henhold til KTKs vilkår. 
Bestyrelsen lagde op til en drøftelse af: Hvad er kontingent, og hvad omfattes heraf vs. Tilmelde-og deltagergebyr til 
konkurrencer, licens osv. CBR præciserede, at kontingent er for medlemskab af foreningen.  
Forslaget blev herefter vedtaget. 
 
Bestyrelsen og ledelsen takkede for den store medlemsopbakning og loyalitet som er vist under corona-krisen. Det har 
betydet og betyder meget for klubben og fællesskabet, at opleve sammenholdet og vilje til at få klubben godt igennem en 
meget svær periode. Først og fremmest er opbakningen kommet til udtryk ved få udmeldelser som direkte følge af corona. 
(KTK har forsøgt at hjælpe, hvor muligt for at undgå udmeldelser af økonomiske årsager). For det andet har flere medlemmer 
udtrykt positive tilkendegivelser ift. bestyrelsens beslutning om 50%-kontingentreduktion. Endelig har visse medlemmer 
tidligt ønsket at yde fuld kontingentbetaling og ikke ønsket konkurrencegebyr refunderet.  
Tusind tak for opbakningen til alle. 
 
Ad 7 Godkendelse af budget 2020 
Bestyrelsen fremlagde budget med bemærkning om, at COVID-19/Corona og beslutning om 50%kontingentreduktion for 
alle hold pr. 15. april 2020 til 10. juni 2020, for spec.needshold til 10.august 2020,  medbetinger en større budgetjustering. 
Ledelsen har i den forlængelse foretaget en række konsekvensberegninger, in mente usikkerhed om lockdown-varighed og 
pt. usikkerhed om en mulig 2.coronabølge-lockdown eller begrænsninger i tilstedeværende i haller o.lign. samt ikke mindst 
økonomiske konsekvenser af aflyste konkurrencer F2020 kan gennemføres i E2020 betinget også af forsamlingsforbud 
løftes. Der er næppe tvivl om, at der også for KTK som for andre foreninger venter en ’økonomisk øretæve’, idet tab i worst 
case ligge mellem 6-800 t.kr. eller i bedste fald reduceres til 3-600 t.kr. Dette til trods, at KTK har søgt lønkompensation 
(sagen pågår) og søgt tilskud til f.eks. sommeraktiviteter. En passent nævnes, at sommeraktiviteter særlig har haft fokus på 
fastholdelse af nuværende medlemmer samt imødekomme henvendelser fra Københavns Kommune om udbud af 
ferieaktivitetstilbud til børn/unge i kølvandet på corona-lockdown og forventet medlemstab i foreningsidrætten generelt.   
Det forventes, at budgetjustering sker medio september. 
På ovenstående baggrund og uden yderligere bemærkninger eller spørgsmål fra forsamlingen blev budget 2020 vedtaget. 
 
Ad 8 Valg af formand 
KTKs mangeårige forkvinde Annie Truelsen havde meddelt, at hun ikke genopstillede.  
KTKs næstformand Chili Brandorff var indstillet til formandsposten og blev valgt ved akklamation. 
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Ad 9 Valg af næstformand 
KTKs næstformand Chili Brandorff genopstillede ikke som følge af opstilling/valg til formandsposten.  
Tine Skjalm blev valgt ved akklamation til næstformand. 
 
Ad 10 Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsesmedlem Luna Johansen genopstillede ikke. 
Bestyrelsesmedlem Søren Steenslev var ikke på valg    
 
 
Til bestyrelsen valgtes: 
Michael Hauer Andersen blev valgt ved akklamation.  
Morten Hesse (in absentia)  blev valgt ved akklamation. 
 
 

KTKs bestyrelse pr. 20. august 2020 
 
Formand Chili Brandorff   (på valg 2022)  cbr@kbhtrampolin.dk 
Næstformand Tine Skjalm  (på valg 2021)  tsk@kbhtrampolin.dk 
Søren Steenslev    (på valg 2021)  ste@kbhtrampolin.dk 
Michael Hauer Andersen  (på valg 2022)  mha@kbhtrampolin.dk 
Morten Hesse   (på valg 2022)  mhe@kbhtrampolin.dk 
 
 
Kontakt bestyrelsen på email: bestyrelse@kbhtrampolin.dk 
 

 
Ad 11 Valg af suppleanter 
Jakob Søndergaard blev valgt. 
1 vakant 
 
Ad 12 Valg af revisor 
GE-Revision v/ Benjamin Jensen blev valgt ved akklamation. 
 
Ad 13 Valg af 1-2 regnskabskyndige til intern revision 
Vakante. 
 
Ad 14 Eventuelt 
Ledelsen orienterede kort om sommerens aktiviteter, GMC-netværk samt initiativ vedr. GMC Cycle Club (Striderbikes). 
Fejring af KTKs 10-års fødselsdag i 2020 udsættes i lys af corona til Klubmesterskab 12. juni 2021. 
 
Herefter afsluttedes forhandlingen. Bestyrelse og ledelse takkede for et godt møde. Powerpoints fra generalforsamlingen 
kan på opfordring eftersendes. Med vedtagelse af dagsordenpunkt 5.1 vedr. vedtægtsændringer afholdes ekstraordinær 
generalforsamling 20. august 2020, kl. 17.  
Efterfølgende blev holdt takketale til Annie for hendes mangeårige virke som bestyrelsesforkvinde og utrættelige indsats 
for klubben. Annie fortsætter som del af ledelsesteamet.  
Formand Chili Brandorff meddelte, at bestyrelsen afholder konstituerende møde i forlængelse af ekstraordinær 
generalforsamling. Bestyrelsen fik udleveret ”KTKs Bestyrelseshåndbog 2020”.  
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