
Referat Ordinær generalforsamling
Foreningen Royal Copenhagen Skate

Torsdag d. 17. november 2016 kl. 20.00 i Copenhagen Skatepark

Tilstede 16 medlemmer + bestyrelsen

Dagsorden:
1 - Valg af dirigent. 
Rasmus Lolholm - valgt

2 - Valg af referent.
Ole Ambrosius - valgt

3 - Formandens beretning. (Troels - Formand)
Det har været et mere stille år i forhold til mit første år som formand. Set ud fra planlagte RCS projekter. Drifts mæssigt har der været en del.
Omkring februar kom det frem at de medlemslister vi har modtaget fra Copenhagen Skatepark var fejl behæftede således at vi modtog støtte for langt flere medlemmer end vi egentlig havde. (Medlemsantal 2016 - 328 medlemmer)
Dette gjorde så at vi skulle betale en del penge tilbage og i en periode hvor vi skulle have styr på tilbagebetalingen var der udgiftsstop. Kultur og Fritidsforvaltningen var dog meget venlige ved os så vi fik eftergivet noget af det der skulle tilbage betales. 
Dette gjorde at vi kunne støtte nogle projekter igen men nogle af de ting vi havde planlagt fik vi ikke ført ud i livet.
Vi har dog i 2016 støttet 

Iron contest (2015) 
Hit-It video premiere
Annonce One Love
Busture til bowldays
Go Skateboarding day m. Copenhagen Skatepark fra Jarmers til Trekanten, Refshaleøen
Hulletsession
Best trick - den røde plads
Kulturnat RCS-Sidewalk-Khioskh Enghave Plads konkurrence
StreetMasters
Streetmasters en konkurrence for +35 årige skatere var et større projekt som Frederik og mig tog på os at arrangere. Vi modtog støtte på 10.000 fra gadeidræt og RCS gav selv ca. 10.000- Så budgettet var højt til denne konkurrence, men fremmødet på 
ca. 150-200 personer i løbet af dagen og 24 deltagere var også mere end godkendt. Det var en fantastisk oplevelse for os der skatede konkurrencen at se alle de gamle skate rødder igen + at flere af de danske top skatere bad os forsinke finalen så de 
kunne nå at komme hjem fra Olliestedet open og overvære finalen. Så selvom Streetmasters var en oldboys konkurrence formåede arrangementet at samle unge og gamle om skateboarding.

Retningslinier for ansøgninger:
Vi har efter nogle uheldige oplevelser med arrangementer vi havde støttet, der ikke gav os den ønskede eksponering, valgt at lave nogle retningslinier som skal følges for at man kan få pengene udbetalt.

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Troels, Ole, William, Rasmus, Mischa, Andreas
Ved ikke om alle stiller op igen, men vi er altid på udkig efter bestyrelsesmedlemmer der gerne vil foreningen, er klar på at lave noget frivilligt arbejde og som er klar på nogle fede møder hvor der bliver snakket en masse skateboarding. p.t. har vi til 
næste år et projekt der hedder medlemssystem (Online platform, betaling, Status, Statistik, Sende påmindelser/kontakt, check in?) Og her tænker vi at der er 1-2 bestyrelsesmedlemmer der tager den stafet og arbejder dedikeret med det projekt så vi kan 
få boostet vores forening.

Derudover så vil jeg gerne takke hele den siddende bestyrelse for året der gik. Det har været interessant og spændende. Samtidig håber jeg at vi i løbet af de næste par år kan få løftet medlemsantallet så vi kan få flere penge i kassen og derved støtte 
skateboarding endnu mere.

Bestyrelsesmedlem Andreas Laustsen var så glad for formandens tale at han claimede frontfoot impossible på den store bank. Alle blev begejstrede og vi fik ham til at gi den et forsøg. Han var kæk og var straks klar på at prøve. Men han lavede den 
ikke, så vi måtte tilbage til dagsordnen.

4 - Fremlæggelse af regnskab og budget. (Ole - Kasser)
1. Gennemgang af budget 2016 + regnskab

2. Spørgsmål: 2017 - udgift rabatordning? Her blev der snakket om hvad medlemmerne fik. Hvor meget de egentlig sparer på entreen i copenhagen skatepark.

3. Hvad er monster ølfest? Det er Go skateboarding day - arrangeret af Copenhagen Skatepark

4. Spørgsmål om budget 2015 (bl.a. rejse til IOC-møde til LA) Her blev det forklaret hvordan bestyrelsen havde givet tilskud til william der skulle til et indledende OL møde i LA (USA) Skateboarding er blevet en prøvediciplin til OL i 2020 så det 
er meget aktuelt for foreningen at følge med i OL da vi jo håber at et af vores medlemmer kan komme med.  

5 - Indkomne forslag.

Vedtægts ændringer forslået af bestyrelsen:
Eksisterende:
§ 6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i sidste kvartal..
Forslået vedtægtsændring:
§ 6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest d. 15 april.
Ord fra vores revisor: p.t. står der 4Q. og det er ikke særligt praktisk. Normalt holder man GF i marts eller april Så man kan have Årsrapporten helt færdig inden GF, og inden I skal søge om tilskud. Det kan blive svært at nå at blve færdig med jeres 
Årsrapport, hvis I holder GF i februar. Og holder man det i 4Q, så er det jo næsten et år gamle tal man ser på.

Vedtaget - ingen spørgsmål - god ide

6 - Fastsættelse af næste års kontingent. - Vedtaget, ingen spørgsmål.

Bestyrelsen anbefaler fortsat 150,-

7 - Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Andreas, Ole, Rasmus, Mischa, William, Troels, 

1. Morten Ruderstaller valgt ind i stedet for Andreas Laustsen.
2. Ole blev valgt ind igen
3. Rasmus blev valgt ind igen
4. Mischa stiller op og vil gerne kæmpe for at få nyt gulv i hallen - Blev valgt ind igen
5. William stiller op igen - William valg igen
6. Troels stiller op igen - Troels valgt igen 

Eventuelt.
1. Spørgsmål om ansøgninger, hvordan ansøger man om penge fra foreningen. Du kan se nærmere på vores web www.royalcopenhagenskate.dk eller skriv til bestyrelsen direkte.

  

Der blev takket for god ro og orden og referanten Rasmus Lolholm underskrev årsrapporten.

http://www.royalcopenhagenskate.dk/

