CBS SPORT GENERALFORSAMLING 2016
(In Danish, since there were no non-Danes at the meeting)
Dato: 05-04-2016

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Nicki Brøchner
Referent: Patrick Nielsen

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for gyldig ifølge vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning fra det foregående år
Stine præsenterede Chairman’s report, som kan findes her: http://www.cbssport.dk/news/id/889
Spørgsmål: Er det realistisk at få sportsgrene til at sætte mål? Nogle sportsgrene har mange hold, og de
sportsansvarlige kan føle at det bliver en pligtopgave?
Stine: Det er ikke realistisk på den korte bane for alle hold i år. Vi prøver på nogle hold i år. Det samme
gælder sportsrådet, vi skal have de sportsansvarlige med til møderne og få dem på banen.
Britt: Vi tager små skridt hen mod samarbejde. Vi har lavet budgetmøder i år. Vi arbejder nu på at lave
generalforsamling for alle sportsgrene i dette år og styrke sportsrådet. Så det ikke bliver en pligt, men med
større fokus på sparring.
Kommentar: Branding, i må gerne medtænke branding uden for CBS, da det er en udfordring på
kvindesiden at tiltrække spillere når vi hedder CBS. Der skal ikke udelukkende være fokus på CBS.
Stine: Den kommer på listen.

3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab for 2015
Stine præsenterede regnskabet. Væsentlige punkter:

Indtægter:






Omsætning steget pga. sponsorat med Djøf
Kommunalt tilskud – ca. det samme.
Kontingenter ligger stabilt.
”Andre indtægter” indeholder stadium bonus
Activity Pool tilskud til Arne Nielsson arrangement indgår i ”Andet tilskud”

Udgifter:


Udstyr er steget en del.




Bøder for udeblivelse fra kampe er også steget.
Kontingenter for bestyrelsesmedlemmer bliver trukket fra bestyrelseskontoen, så de ikke belaster
sportsgrenene.

Arrangementer:


Underskud på julefrokost

Spørgsmål: Hvad kostede brandmændene til julefrokosten?
Svar: 5.200



Udenlandstur – tilskud til basketballs tur til Beograd
Andre arrangementer er Arne Nielsson arrangement

Spørgsmål: Hvad er Arne Nielsson?
Stine/Asger: Roer som holdt oplæg om motivation. Der var tilskud fra Activity Pool.
Kommentar: Det var et super godt arrangement. Har hørt mange foredrag og han var en af de bedste.
Skulle have foregået i SP01 med flere mennesker, så havde det været rigtig sjovt.
Spørgsmål: Er ski ved at løsrive sig?
Stine: Jeg tror at de syntes at de kører det selv, men at de får reklame gennem os.
Jeg tænker også at det er fint at vi lægger navn til skituren og at de laver fede arrangementer i stedet for at
sende f.eks. 5.000 retur til os.



Stadium frivillige tøj er betalt i 2016.
Personale: Linda har været effektiv og billigere end året før.





ADM omkostninger er faldet. I 2014 købte vi aircondition og nye borde til klublokalet, som ikke er
med i 2015. Hjemmeside kostede 30.000 i 2014, og 0 i 2015. Vi forventer at bruge penge på
hjemmeside i 2016.
Revisoren dyrere i 2015 pga. assistance i sommers.



Salgsfremmende omkostninger – der er brugt under det budgetterede. Kunne godt bruges flere
penge, så vi får mere reklame.



Skyldige penge til revisor, løn og feriepenge.



Resultat på 132.000



Bestyrelsen overskud på 166.000



Underskud på 34.000 i alt hos sportsgrene. Nogle sportsgrene har brugt egenkapital til køb af tøj.
Floorball har stort underskud.
Floorball skyldtes at der ikke har været holdt øje med dem. Der bliver fulgt op i år. Kontingentet på
floorball er sat op.



Kommentar: Floorball skal flytte sig langt for at få overskud.
Stine: Det resterende underskud er gammelt, fra de det skulle leje hal
Spørgsmål: Har de stadig udgifter til halleje?
Stine: Nej, de har fået træningstider fast nu.
Bestyrelsen: Vores marketingsudgifter er budgetteret 20.000 højere end vi har brugt. Vi skal være bedre til
at bruge penge vi afsætter.
Vi fik også Djøf sponsorat, men brugte ikke flere penge af den grund. Der var afsat 30.000 til hjemmeside
som ikke blev brugt, og Stadium indkøb er i regnskabet for 2016.
Planen er ikke at der skal være overskud i 2016. Mere om det senere.
Ikke god økonomisk opfølgning af bestyrelsen. Det er et fokusområde i 2016.
Kommentar: Det er et tydeligt mønster. At bruge penge for at bruge penge, er dumt, men får vi ikke brugt
de penge, tyder på at der skal være opmærksomhed på det. Det skal være et succeskriterie at regnskabet
skal gå i nul. Der er nogle investeringer som vi godt kunne foretage.

Kommentar: Det er bedre at lade være at bruge pengene, end at bruge dem dumt. Hjemmeside udviklingen
kan være svært, men det er dumt at kaste penge efter en som ikke gider.
Spørgsmål: Kom årets resultat bag på bestyrelsen?
Bestyrelsen: Nej, vi vidste godt at det kom sådan ud, men andet var vigtigere.
Spørgsmål: Hvad vil i gøre for at bruge pengene? Hvis i spørger sportsgrenene, så har de masser af ideer til
markedsføring. Ideerne og pengene er der.
Stine: Vi har fundet grafisk designer nu.
Spørgsmål: Hvad har hun lavet?
Maja: plakater til begivenheder og klistermærker. Beach flag er på trapperne. Alt til hver sportsgren.
Kommentar: Markedsføringsmateriale og markedsføring af CBS Sport bør ikke kun være på CBS. Det bør
også anvendes udenfor CBS til at tiltrække medlemmer.
Bestyrelsen: Det er noteret og vil blive tage med i overvejelserne omkring markedsføring fremover.
Spørgsmål: er det planen at få pengene brugt?
Stine: Det kommer under budget.



Regnskabet blev godkendt

4. Gennemgang af budget for 2016
Omsætning:


Sponsorater: lidt lavere – Danske Bank aftalen bliver ikke forlænget.

Spørgsmål til power point præsentation: Heraf bestyrelsen?
Stine: Sportsgrenene har budgetteret og det samme har bestyrelsen. ”Heraf bestyrelsen” er
bestyrelsens andel i det samlede budget.




Kontingenter – stiger pga. udgifter
Andre indtægter er stadium bonus

Spørgsmål: Nu har det været sådan at kontingent indtægten går til sportsgrenen og sponsorindtægten
går til bestyrelsen. Hvis der er et stort overskud generelt, er det så en idé at udjævne floorballs
underskud og andre sportsgrene?
Stine: ja vi har snakket om overskudsdeling, så sportsgrenene kan bruge pengene bedre end
bestyrelsen.
Omkostninger:
Turneringsudgifter stiger pga. oprykning.
Spørgsmål: Hvorfor budgettere vi med mindre end regnskabet for 2015. Køber vi mindre ind i 2016?
Stine: Det er sportsgrene der har fordelt.
Kommentar: Fodbold har købt stort ind i efterår 2015. Så vi har en buffer.
SP: farligt at budgettere lavere i 2016 end 2015.
Stine: Sportsgrene har selv fordelt.
Britt: De lavere turneringsomkostninger giver ikke mening da vi har samme antal hold.


Vi har modsat tidligere år afholdt budgetmøder med sportsgrene.

Arrangementer:


Budgetterer med at det går i 0.

Spørgsmål: Er der planer om at lave ekstra show? Evt. med Stand up?
Bestyrelsen: Der blev afsat penge til det sidste år til sommerfest, men fandt ikke nogle i tide. Og til
julefrokost var der allerede for mange aktiviteter. Intet afsat til 2016.




Udlandstur: fodbold
Teambuilding – 2.000 til bestyrelsen. Sportsgrene har 10.000.



Når sponsorer sponsorere et evnet, går nogle af pengene direkte til eventet.

Spørgsmål: Er det sådan på dodgeball?
Stine: Ja E-on gav et beløb direkte til dodgeball.



Andre arrangementer er fredagsbar, hvor det skal være større end i klublokalet. Muligvis i
Nexus.
Der bliver arbejdet på indeklima situationen i klublokalet.

Kommentar: ikke mange penge på CBS’ budget, de vil hellere bruge penge på nye bygninger.
Spørgsmål: I siger at der er afsat flere penge til fredagsbar, men budgettet er lavere end 2015?
Stine: 2015 indeholder Arne Nielsson arrangement.
Spørgsmål: Er den fælles udlandstur i 2017?
Stine: Ja, der er ikke afsat penge i år. Målet er en stor tur i næste år.
Frivillige omkostninger:




Steget en del på bestyrelseskontoen. Afsat penge til kurser: Træner kurser, førstehjælp. Nogle
fælleskurser som alle kan bruge.
Patrick – er mere på arbejde, da han stadig er forholdsvis ny.
ADM omkostninger er bl.a. også ting til klublokalet:

Spørgsmål: Kan man få nye højtalere til klublokalet? Og en ny tavle?
Stine: Muligvis, Britt skal kontaktes med forslag.
Spørgsmål: Hvordan kan den nye hjemmeside tage så lang tid? Manglende fokus eller er noget gået
galt?
Britt: Dårlig overlevering og manglende interesse fra David til at løse de problemer som der har været.
Han har haft ejerskab over projektet. Jeg har haft møder, men han har aldrig løst problemerne.
Vi gider ikke mere. Joachim er kommet med en ny kontakt, som gør det for en brøkdel. De får først
pengene når det virker. Sker til sæsonstart.
Spørgsmål: Skulle det ikke være Wordpress, så alle kunne bruge det?

Britt: Det er et bestemt modul som er problemet.
Kommentar: Så lad os finde en person til at drive projektet.
Britt: Det har vi gjort nu. Og vi vil have en IT mand i direktionen. Det er en fair kritik og en blanding
mellem manglende svar fra David og at vi ikke trak stikket før.
Spørgsmål: Man har afleveret pengene til manden og han har ikke løst problemerne? Hvordan får vi
pengene tilbage?
Britt: Ingen fra den nuværende bestyrelse har oprindeligt haft noget kendskab til ham.
Kommentar: Sådan en praksis skal ikke finde sted igen.
Kommentar: Regningen for hjemmesiden skulle også haste betales i december 2014, så den kunne
komme i regnskabet for 2014.
Spørgsmål: Vi skal vel have de 30.000 tilbage som vi har betalt ham.
Britt: Bestyrelsen vil arbejde på at få pengene retur.
Spørgsmål: Hjemmeside udgiften er på ADM omkostninger og ikke salgsfremmende omkostninger?
Stine: Ja.
Kommentar: Eventmodulet på hjemmesiden virker fint.
Stine: Ja, men svært at finde oplysninger på de sportsansvarlige.



Budgettet rammer lige omkring 0. Og det arbejder vi hen mod. Det bliver pænere end i år.



Overskudsdeling:

Asger forklarede hvad der blev besluttet på workshoppen i slutningen af februar.
Man kan læse om workshoppen her: http://www.cbssport.dk/news/id/879

Sandra er ved at undersøge muligheder omkring udlandstur, så alle sportsgrene kan deltage og det
samtidig ikke rammer sammen med eksamener. Det er også en mulighed at skabe en turnering selv.
Kommentar: Man kan godt købe sådan en service flere steder, hvor de står for at finde modstandere og
arrangere det.
Kommentar: Egenkapitalen er stor, man kan investere i sammenhold, men vi har højt turnover blandt
medlemmer. De frivillige er mere langsigtede. Så skab en kultur for investering i frivillige. 50.000 til
kursus er ikke interessant nok.
Uddannelse eller frivilligpleje skulle være en væsentlig investering. Fint med en planlægning. Sportslig
udvikling bygger på de frivillige. Man kunne måske øge frivillige posten.
Asger: Taget til efterretning. Udlandsturer giver afkast på sigt med nye medlemmer og engagerede i
bestyrelse osv.
Kommentar: En udlandstur kan også øge antallet af medlemmer. Hvis det rygtes at man tager på
udlandstur hvert år.
Kommentar: Brug flere penge på marketing så vi kan tiltrække flere sponsorer. Hvis man investere
230.000 i 16/17, kan man så lave en lignende investering løbende efter afkast på marketing.
Stine: Der bliver løbende lavet roll ups og andre opdaterede ting, og det er i budgettet.
Britt: Investering i de frivillige er også, hvor man kan ansøge om tilskud, ligesom sportspool.

5. Indkomne forslag
Der var ingen forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Næstformand og kasserer for to år og bestyrelsesmedlemmer for
et år)
Valg til bestyrelse: næstformand og kasserer og 3 medlemmer for et år. Skal vælges 5 personer.
Kandidater:
Næstformand: Joachim Satchwell (Fodbold).

Joachim: Tanken er at bestyrelsen skal være et organ som støtter sportsgrenene. Mange af
pengene skal fremme muligheder i sportsgrene og fjeren fokus fra det administrative for de
sportsansvarlige. Vi har gode ideer og penge, men vi skal have folk til at udføre idéer. Det kræver
en god organisation til at få sat projekter i gang. Opbygningen af sådan en organisation er næste
skridt og det vil jeg hjælpe CBS Sport med at tage.
Afstemning ved håndsoprækning.
Joachim blev valgt enstemmigt.

Kasserer: Derya Gokcen (Basketball)
Derya: Cecilie har promoveret jer godt. Læser Cand.merc.aud. og spiller basket.
Afstemning ved håndsoprækning.
Derya blev valgt enstemmigt.

Ordinære bestyrelsesmedlemmer:
Mikkel Nielsson (Volleyball)
Mikkel: CBS Sport er i udvikling. Volleyball, kan godt få flere medlemmer og forbedre os, men hele
organisation er vigtig. Læser Cand.ling.merc
Linda Boldt (Basketball)
Linda: Jeg har siddet på kontoret i 2 år og spiller basketball, så har god viden til at videreudvikle
organisationen.
Britt Lorenzen:
Britt: Jeg har været i bestyrelsen og frivillig i flere år. Kender organisation og har et par ting som jeg
skal arbejde videre på.
De 3 er på valg enkeltvis:
Britt valgt.
Linda valgt.

Mikkel valgt.
Suppleanter:
Frederik Leen (Fodbold) og Cecilie Jørgensen (Basketball):
Spørgsmål: Deltager man i bestyrelsesmøder eller er man suppleant for en?
Britt: Man deltager i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.
Cecilie: Grunden til at jeg ikke skal være i bestyrelsen er pga. udveksling, men jeg vil stadig gerne
være med.
Frederik: Jeg vil gerne være engageret, men pga. tidspres grundet speciale vil jeg kun være
suppleant. Hvis Cecilie skal på udveksling vil jeg gerne være 1. suppleant.
Både Frederik og Cecilie er valgt som suppleant. Frederik er 1. første suppleant.

7. Valg af de sportsansvarlige
Følgende har meldt sig:
Badminton: Martin Hjorth & Morten Bach
Basketball: Hatice Koc
Floorball: Casper Vesterskov
Football: Rasmus Winkler Svennesen
Handball: Marie Schmidt & Rikke Degn Nielsen
Rugby: Jacob Bjerglund Graff
Skaterhockey: Nicolai Illum
Tennis: Mathias Kristensen & Carl Fredrik Eklöw
Volleyball: Jens Gyldenkærne Clausen
Godkendt af generalforsamlingen
8. Valg af revisor
Bestyrelsen anbefaler One Revision
Stine: de har været behjælpelige med regnskabet.

Godkendt på generalforsamlingen
9. Andet

Britt: Angående CBS Sport mail, indenfor 2 uger går vi over til Google apps. Vi skrotter det gamle og
bruger Gmail og Drive. Det er nemmere for folk at arbejde sammen.
Spørgsmål: Bliver mail lister flyttet med?
Britt: Alt bliver overført.
Spørgsmål: Kan man få en mail konto? Der er jo betaling pr. bruger.
Britt: Det kan vi nok godt finde ud af.
Britt: Der kommer info ud om det.

Stine: Generalforsamlingen ligger som den gør, da på alle andre dage træner sportsgrene kl. 18.
Alternativet er fredag kl. 18.
Stine: Så det er velovervejet.
Asger og Susanne stoppede i bestyrelsen og fik overrakt gaver.
Der var også gave til dirigenten.
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet kl 18.40

