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Referat – Ekstraordinær generalforsamling 8. december 2016 
 

Overordnet emne: Kontingent 2017 

 

Valg af dirigent: Anders Toft Nielsen–  

 

Indkomne forslag: Ingen. 

Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var korrekt og rettidigt 

indkaldt. 

 

1. Fakta om klubben 

 

Jens startede mødet med at fremlægge nogle fakta-tal for klubben. 

(Se bilag) 

 

Der blev også kort gennemgået overordnede indtægter og udgifter pr. dec 2016 

 

      

Indtægter: Udgifter: 

Kontingent 210.000 Husleje 200.000 

Kommunetilskud 175.000 Gæld 50.000 

  Forplejning 10.000 

  Vedligehold, greb, div. 100.000 

TOTAL 385.000  360.000 

 

Andre år har der også under indtægter været tilskud fra diverse fonde og arrangementer. I år 

er det kun drift på indtægtssiden. 

 

2. Tiltag/ Hvad vil vi 

 

Efterfølgende blev der gennemgået hvilke tiltag der har været i 2016, og hvad vi gerne vil med 

klubben fremadrettet. 

 

Udvalgte tiltag i 2016: 

- 2 x Åbent hus (forår, efterår) 

- Barselsklatring 

- Kulturnat 

- Deltagelse ved studieliv (arrangement på biblioteket for internationale studerende) 

- Crossfit 

- Juniortræning 

- Kurser 
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- BlocComp 

- Junior BlocComp 

- Grebs indkøb 

- Mindre tiltag i klubbens niceness 

- Færdiggørelse af den nye boulder 

 

Hvad vil vi fremover: 

- Nursing af medlemmer 

Vi vil gerne kunne tilbyde klubbens medlemmer flere kurser, træning og andet. 

- Anerkendelse af frivillige 

Frivilligheden er klubben er faldende, til trods for at medlemstallet er over de 200 er 

der det samme antal frivillige i klubben som da vi var 50 medlemmer. Vi vil gerne have 

mulighed for at anerkende fx med en t-shirt el. lign. Evt. holde en frivilligfest. 

- Niceness 

Vi vil gerne gøre klubben mere lækker. Fx få opdateret vandhanerne på toiletterne så 

alle virker. Eller få shinet vaskerummet op. Etc. 

- Opvarmning af hallen 

I vintermånederne kunne det var rart at hallen var opvarmet. 

 

3. Kontingentmodeller 

 

4 modeller blev gennemgået. 

 

Model 1. 

Indmeldelsesgebyr (2 måneders kontingent) 

Løbende betaling pr. måned 

Aktiv udmelding 

 

Model 1a.  

Indmeldelsesgebyr (2 måneders kontingent) + helårs kontingent fra 1/1 til 31/12 

Fuldt beløb med det samme  

Aktiv udmelding 

 

Model 1b. (intet dankort) 

Indmeldelsesgebyr (2 måneders kontingent) + antal måneder til 30/6 eller 31/21 

Fuldt beløb med det samme 

Automatisk udmelding 

 

Model 2. 

Indmeldelsesgebyr (2 måneders kontingent) 

Løbende betaling hvert kvartal 

Aktiv udmelding 
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Model 3. (som det har været i 2016) 

Årlig eller halvårlig betaling 

Fuldt beløb med det samme 

Automatisk udmelding 

 

Model 1, med supplering af model 1a og 1b til dem der ikke har dankort, blev enstemmigt 

vedtaget. 

 

4. Kontingentets størrelse 

 

Der blev af bestyrelsen foreslået at kontingentet stiger til kr. 1500,- årligt. 

Samt et gebyr på 2 måneder for nye medlemmer i 2017 

 

Der var ikke andre forslag til kontingentets størrelse. 

 

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget. 
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5. Eventuelt 

 

- Familiemedlemsskab 

Der var forslag fra nogle medlemmer om at oprette et familiemedlemsskab. 

Der blev besluttet at bestyrelsen kommer med forslag til dette punkt til den ordinære 

generalforsamling. 

- Fastholdelse af medlemmer 

Der skal drøftes tiltag og metoder til hvordan vi fastholder klubbens medlemmer. 

- Vedtægterne 

Vedtægterne skal laves om i forbindelse med beslutningen af nyt kontingent og 

kontingentmodel. Bestyrelse retter vedtægterne i hht. Det der er blevet besluttet. 

- 10-turskort 

Der blev drøftet hvor vidt 10-turskortet skulle fortsætte. Dette punkt tages også med 

på den ordinære generalforsamling. 

- Holdtræning 

Der blev diskuteret om holdtræning kun skulle være for medlemmer i forbindelse med 

at der er nogle juniorer med 10-turskort som deltager ved juniortræningen, hvor der er 

venteliste for alm. medlemmer. Denne tages også med på den ordinære 

generalforsamling. 
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Kommune tilskudsregler: 

 

Lokaletilskud 
76,5% af følgende driftsudgifter - Dog ydes der max. tilskud med 76,5% af kr. 128,65 pr. time pr. lokale. 

 Husleje 

 Renter og bidrag af prioritetsgæld - Renter og administrationsbidrag af prioritetslån anvendt til lokalemæs-
sige formål. 

 Hytteleje / træningsophold - Der ydes max. tilskud pr. gennemført aktivitetstime 

 Halleje 

 Ejendomsskatter, renovation 

 Forsikringer - Bygnings-, brand- og evt. glasforsikring, Abonnement på tyverialarm 

 Vedligeholdelse (<10.000) - Almindelig vedligeholdelse af gulv, vægge og loft 

 Opvarmning og belysning - Udgifter til el, vand, varme og olie m.v 

 Rengøring og evt. fornødent tilsyn - Der ydes max. tilskud til rengøringsudgifter svarende til 4 timer á 100 
kr. pr. uge for hver 100 m2 

Foreningspuljen 
Tilskud til leder- og instruktør uddannelse (max. kr. 35.000,00 i tilskud pr. år.) 

 Ved kurser hvor kursusafgiften pr. person maksimalt udgør 500 kr. ydes 100% i tilskud. 

 Ved kurser hvor kursusafgiften pr. person udgør mellem 501 kr. - 10.000 kr. ydes 50 % i tilskud. 

Medlems-/aktivitetstilskud 
Alderfordelings nøgle 2015 

 0 – 5 år 25,-/medlem 

 6 - 12 år 100,-/medlem 

 13 – 18 år 287,-/medlem 

 19 – 24 år 25,-/medlem 

Studerende: 
 Der er 10.000 studerende på videregående uddannelser i Kolding 

 2.000 internationalt studerende i Kolding 

 Instutionenser i Kolding 

 SDU 

 UC SYD – pædagoguddannelsen 

 IBA Erhvervsakademi Kolding 

 Designskolen Kolding 

 (Hansenberg)  
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Medlemmer: 

 

Kontingent fordeling 2016 (196 stk) 

 

 

Et halvår (750,-) | 69 | 
36%

Et helår (1250,-) | 79 | 
41%

Åbent hus forår (1000,-)
| 7 | 4%

Bestyrelse ( 0,-) | 5 | 3%

Åbent hus efterår (375,-
) | 12 | 6%

Særlig efterår (400,-) | 7
| 4%

Dob. Halvår (1500,-) | 
12 | 6%

Kontingent fordeling (197 stk)

Et halvår (750,-) | 
kr.51.750,00 | 28%

Et helår (1250,-) | 
kr.98.750,00 | 54%

Åbent hus forår (1000,-)
| kr.7.000,00 | 4%

Bestyrelse ( 0,-) | kr.-
| 0%

Åbent hus efterår (375,-
) | kr.4.500,00 | 2%

Særlig efterår (400,-) | 
kr.2.800,00 | 2%

Dob. Halvår (1500,-) | 
kr.18.000,00 | 10%

Kontingent økonomisk fordeling (197 stk)
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Antal under 18 år: 65 | Antal over 18 år: 132 

 

0 til 12 år; 45; 23%

13 til 18 år; 20; 10%

19 til 24 år; 33; 17%

25 til 59 år; 99; 50%

60+ år; 0; 0%

Alderfordeling (197 stk)

Mænd; 131; 67%

Kvinder; 65; 33%

Kønsfordeling (197 stk)
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Medlems Geografi 

 

 


