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1 (Åben) Gentofte Skakklub, godkendelse af folkeoplysende forening  
  
Sags ID: EMN-2021-02277 
 
Resumé 
Gentofte Skakklub har ansøgt om at blive godkendt som folkeoplysende forening i Gentofte 
Kommune. 
 
Baggrund 
Folkeoplysningsudvalget godkender nye foreninger, som er hjemmehørende i kommunen, og som 
lever op til folkeoplysningslovens krav. 
 
De godkendte foreninger er berettiget til at få kommunale lokaler stillet gratis til rådighed, og de er 
berettiget til at søge om medlems- og lokaletilskud. 
 
Gentofte Skakklub vil fremme skakspillet udbredelse blandt børn, unge og voksne, samt arbejde 
for at flere børn og unge lykkes fagligt, socialt og mentalt, så de får lyst til et liv med læring og 
uddannelse. Foreningen vil endvidere styrke Gentoftes lokalsamfund gennem et demokratisk 
forpligtende fællesskab og kammeratskab blandt foreningens medlemmer. 
  
Foreningen blev stiftet den 25. marts 2021 og har mere end 50 medlemmer hvoraf godt 10 
medlemmer er under 25 år. Over 40 af medlemmerne er bosiddende i Gentofte Kommune  
 
Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens og Gentofte Kommunes krav, herunder 
kravet om at foreningen skal være hjemmehørende i kommunen.  
 
Følgende er vedlagt som bilag: 

 Foreningens vedtægter 
 Referat af den stiftende generalforsamling 
 Budget 
 Adresseliste for bestyrelsen 

 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Gentofte Skakklub opfylder kravene til at 
være en folkeoplysende forening i kommunen. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At Gentofte Skakklub godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Referat stiftende generalforsamling Gentofte Skakklub 2021 (3987175 - EMN-2021-02277) 
2. Budget Gentofte Skakklub (3987174 - EMN-2021-02277) 
3. Adresseliste bestyrelsen (3987176 - EMN-2021-02277) 
4. Endelige underskrevne vedtægter (3992901 - EMN-2021-02277) 
 



Side 4

2 (Åben) Gentofte Shotokan Karate-Do Kai, godkendelse af folkeoplysende forening  
  
Sags ID: EMN-2021-02332 
 
Resumé 
Gentofte Shotokan Karate-Do Kai har ansøgt om at blive godkendt som folkeoplysende forening i 
Gentofte Kommune. 
 
Baggrund 
Folkeoplysningsudvalget godkender nye foreninger, som er hjemmehørende i kommunen, og som 
lever op til folkeoplysningslovens krav. 
 
De godkendte foreninger er berettiget til at få kommunale lokaler stillet gratis til rådighed, og de er 
berettiget til at søge om medlems- og lokaletilskud. 
 
Gentofte Shotokan Karate-Do Kai vil gennem træning, fællesskab og aktiviteter at udbrede 
kendskabet og interessen for traditionel Shotokan Karate, og foreningen vil medvirke til at forbedre 
medlemmernes trivsel, almene sundhed, deres lyst til at tage aktivt del i samfundslivet samt at tage 
et medansvar i foreningen. 
  
Foreningen blev stiftet den 11. april 2021 og har 31 medlemmer hvoraf 2/3 er under 25 år, og alle 
medlemmer er bosiddende i Gentofte Kommune  
 
Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens og Gentofte Kommunes krav, herunder 
kravet om at foreningen skal være hjemmehørende i kommunen.  
 
Følgende er vedlagt som bilag: 

 Foreningens vedtægter 
 Referat af den stiftende generalforsamling 
 Ansøgning om godkendelse med oplysninger om bestyrelsen, revisorer, medlemstal og 

budget. 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Gentofte Shotokan Karate-Do Kai 
opfylder kravene til at være en folkeoplysende forening i kommunen. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At Gentofte Shotokan Karate-Do Kai godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte 
Kommune. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Vedtægter Gentofte Shotokan Karate-Do Kai_signed_25.04.2021 (3950835 - EMN-2021-
02332) 
2. Referat_Stiftende_GF_for_Gentofte_Shotokan_Karate-Do_Kai (3950833 - EMN-2021-
02332) 
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3. Ansøgning om godkendelse 11.04.2021 (3950829 - EMN-2021-02332) 
 

3 (Åben) Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning, ansøgning fra GVI til støtte om 
udvikling af pigefodbold  
  
Sags ID: EMN-2021-03356 
 
Resumé 
Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning har modtaget en ansøgning fra GVI om støtte på 
30.000 kr. til et udviklingsprojekt af pigefodbold i klubben. 
 
Baggrund 
GVI har en målsætning om at få flere piger til at spille fodbold. I 2020 er pigeafdelingen vokset fra 
60 til 100 medlemmer og nu ønsker klubben at arbejde for, at der i 2022 er 150 medlemmer. 
Indeholdt i udviklingsprojektet er ansættelse af pigeudviklingsansvarlig, afholdelse af tre årlige 
rekrutteringsevents, uddannelse af trænere og ressourcepersoner og styrkelse af kommunikation 
på de sociale medier. 
 
Målgruppen for projektet er piger mellem 5 og 18 år og de forskellige rekrutteringsevents vil finde 
sted både i børnehaver og skoler.  
 
GVI søger støtte fra udviklingspuljen til aflønning af koordinator, markedsføring, materialer og 
udstyr til afholdelse af flere events, og produkter til tiltrækning af nye medlemmer.  
 
GVI har opstillet følgende budget for udviklingsprojektet.  
 
 
Lønnet  
Deltidsansat medarbejder  4.500 
Marketing materialer   500 
Træneruddannelse (15 personer)       4.000 
Udstyr til skalering af events       4.000 
Social aktivitet        5.000 
Take aways til deltagerne (t-shirt med print, fodbold, drikkedunk)             12.000 
Samlet budget                        30.000 kr. 

 
Der er i 2021 afsat 169.000 kr. til Udviklingspuljen idræt, fritid og folkeoplysning og der er d.d. 
169.000 kr. tilbage i puljen. Der gives ikke tilskud, hvis den ansøgte aktivitet i forvejen er støttet 
med kommunale tilskud. Der ydes højst et tilskud på 30.000 kr. pr. år pr. projekt. 
Ansøgningen er vedlagt som bilag. 
 
Vurdering 
GVI’s pigeudviklingsprojekt er i samklang med målsætningerne i Idræts- og bevægelsespolitikken 
– at udvikle gode sociale idrætsfællesskaber, der fastholder til tiltrækker. Det er ligeledes et tiltag, 
der understøtter visionen om En Times Motion om Dagen.  
 
Der ydes tilskud til træneruddannelse gennem en særskilt pulje til lederuddannelse, og GVI 
anbefales at søge de 4.000 kr., der i budgettet er sat af til træneruddannelse, i den særskilte pulje. 
Dermed kan GVI søge Udviklingspuljen idræt, fritid og folkeoplysning om 26.000 kr. til udvikling af 
pigefodbold i klubben.  
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Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At GVI’s ansøgning om støtte på 26.000 kr. bevilges.  
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Ansøgning fra GVI til udvikling af pigefodbold (3983028 - EMN-2021-03356) 
2. Budget GVI ansøgning om udvikling af pigefodbold (3983029 - EMN-2021-03356) 
 

4 (Åben) Dialogmøde med Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget  
  
Sags ID: EMN-2021-03839 
 
Resumé 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget holder det årlige dialogmøde d. 18. august 2021 med 
medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget. 
Det foreslås, at Folkeoplysningsudvalget drøfter mulige temaer til dialogmødet. 
 
Baggrund 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget holder årligt dialogmøde med medlemmerne af 
Folkeoplysningsudvalget.  
 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget holder også et årligt dialogmøde med Sammenslutningen af 
Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG). I år har Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget valgt at 
lægge de to møder sammen til et møde.  
 
Mødet finder sted d. 18. august kl. 19.00-19.45 på Gentofte Rådhus. 
 
Dialogmødet er en mulighed for Folkeoplysningsudvalget at bringe temaer frem, som udvalget 
mener, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget med fordel kan involveres i. 
 
Det er Folkeoplysningsudvalget, der har ansvaret for at bringe temaer frem på mødet. Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalgets hensigt med mødet er alene at gå i dialog med Folkeoplysningsudvalget 
om de temaer, der har Folkeoplysningsudvalgets interesse.  
 
På dagens møde lægges op til en drøftelse af mulige temaer på dialogmødet. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
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At forslag til temaer til dialogmødet med Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget drøftes. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
 

5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
  
Sags ID: EMN-2021-00168 
 
Resumé 
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til 
Folkeoplysningsområdet.  
 
Baggrund 
Forvaltningen orienterer på mødet om seneste udvikling vedr. coronarestriktioner på det 
folkeoplysende område. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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Dette dokument blev genereret af 
 

 



Referat for den stiftende generalforsamling i Gentofte Skakklub 

Den 25. marts 2021 – online. 

 

Andreas Weidinger bød velkommen. Weidinger præsenterede grundidéen med klubben og visionen om at 
Gentofte Skakklub skal være verdens bedste skakklub. 

1. Valg af dirigent. 

Andreas Weidinger blev valgt som dirigent. 

2. Valg af referent. 

Søren Hoby blev valgt som referent.  

3. Godkendelse af vedtægter. 

- Vedtægterne der har været til gennemsyn hos Gentofte Kommune, er vedlagt indkaldelsen til 
dagsordenen. 

Vedtægterne er skrevet efter kravene for at blive oprettet som forening og med inspiration fra 
andre skakklubber. 

Der fulgte en diskussion om formålsparagraffen. Det aftaltes at vedtage vedtægterne som 
vedhæftet, og efterfølgende til en efterfølgende generalforsamling se, om paragrafferne kan 
præciseres.  

Vedtægterne blev herefter godkendt enstemmigt.   

4. Fastsættelse af kontingent. 

- Der indstilles til 125,- pr. måned for alle medlemmer. Medlemskab af Dansk Skak Union opkræves 
af klubben separat for dem, der ønsker det til en pris på 175,- pr. kvartal for voksne og 100 kr. pr. 
kvartal for børn og unge. 

Det foreslåede kontingent er højere end i andre skakforeninger, men kontingentet er sat efter 
diskussioner med andre klubber, som er præget af for lave kontingenter, hvilket minimerer 
muligheden for at skabe bedre aktiviteter, hyre eksempel trænere og andet.  

Det blev foreslået at sænke kontingentsatsen for børn, og der fulgte en diskussion om satsen 
herefter.  

Det blev herefter foreslået om, vi i stedet kan indføre en paragraf om at man kan søge fripas. 

Man kan søge tilskud på 50 % af kontingentet fra Gentofte Kommune til børn, hvis man er mindre 
bemidlet. 

Kontingentsatsen blev herefter godkendt med den tilføjelse at bestyrelsen meget tydeligt beskriver 
at der kan søges tilskud og hjælper interesserede medlemmer, som gerne vil søge tilskud til deres 
børn. 

5. Valg af op til 7 medlemmer til bestyrelsen, der alle vælges for ét år ad gangen: 

a. Formand, 

Andreas Weidinger stillede op som formand.  



Andreas Weidinger blev valgt som formand. 

b. Næstformand, 

Anders Næsholdt stillede op som næstformand. 

Anders Næsholdt blev valgt som næstformand. 

c. Kasserer, 

Finn Elkjær stillede op som kasserer in absentia.  

Finn Elkjær blev valgt som kasserer.  

d. 2 eller 4 bestyrelsesmedlemmer. 

Søren Hoby Andersen, Louise Fredericia, Benjamin Rud Elberth og Johan Moesgaard 
Andersen stillede op til bestyrelsen. 

Søren Hoby, nybegynder i skat, vil gerne være med til at skabe et godt klubmiljø og -kultur.   

Louise, tidligere på landsholdet, hjælpe med aktiviteter, sociale element, gode oplevelser, 
uddannet mentaltræner, lavet app om skak,  

Johan, relativt nybegynder (stiller mandat til rådighed), har været med i sportsklubber og 
foreninger, skrevet managementbog, vil gerne med på rejsen.  

Benjamin (in absentia), ekspert i sociale medier og kommunikation, vil gerne hjælpe med 
bl.a. hjemmesideopbygning og kommunikation.  

Søren Hoby Andersen, Louise Fredericia, Benjamin Rud Elberth og Johan Moesgaard 
Andersen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.  

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for ét år. 

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at udpege revisorer og revisorsuppleant.  

7. Evt. 

Hvordan kan vi inkludere, vi børn med diagnoser? Det skal bestyrelsen indtænke i sit arbejde. 

 

Generalforsamlingen og indholdet af referatet bekræftes hermed den  25  / 03  - 2021 

 

 

 

Underskrift     Underskrift 

Dirigent og formand    Referent 

Navn: Andreas Weidinger    Navn: Søren Hoby Andersen 
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Dokument Navn: Budget Gentofte 

Skakklub.xlsx 

Dokument Titel: Budget Gentofte Skakklub 

Dokument ID: 3987174 

 

 

 

 



Budget Gentofte Skakklub pr. marts 2021.

Indtægter

Kontingent alle (125 kr. om måneden - 375 kr. pr. kvartal)

I alt

Udgifter

Træner nybegynderhold: Et hold for børn og et for voksne (2*1 time undervisning 40 uger om året)

Træner let øvet/øvet hold: Et hold for børn og et for voksne (2*1 time undervisning 40 uger om året)

Træner elitehold: Et hold for både børn og voksne (1,5 timer ugentligt 40 uger om året)

Medlemskab Dansk Skoleskak pr. år

Administration (Medlemssystem, betalingsløsning (Nets og Mobile Pay), bank og hjemmeside)

Etableringsomkostninger til diverse år 1

Arrangementer og foredrag

Indkøb af øvrigt udstyr til foreningen

Medlemskab af Byens Hus (lokaler)

I alt

Indtægter i alt

Udgifter i alt

Resultat

*Der ansøges om udstyr gennem klubrumspuljen og udviklingsstøtte gennem Gentofte Kommune. Dette vil først indgå i budget, når tilskuddet bevilliges.

*Turneringer finansieres gennem deltagergebyr og

præmier gennem sponsorater

*Sponsorater går til køb af diverse udstyr til klubben.



Antal/enheder Pris pr. enhed pr. år

50 1500

1 -12000

1 -12000

1 -12000

12 -300

1 -5198

1 -3000

5 -2000

1 -10000

1 -200

*Der ansøges om udstyr gennem klubrumspuljen og udviklingsstøtte gennem Gentofte Kommune. Dette vil først indgå i budget, når tilskuddet bevilliges.



I alt for halvdelen af 2021 (kontingenter og udgifter starter først fra 2. halvår)

37500

37500

-6000

-6000

-6000

-1800

-5198

-3000

-5000

-5000

-200

-26198

37500

-26198

11302

*Der ansøges om udstyr gennem klubrumspuljen og udviklingsstøtte gennem Gentofte Kommune. Dette vil først indgå i budget, når tilskuddet bevilliges.
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Dokument Navn: Adresseliste bestyrelsen.xlsx 

Dokument Titel: Adresseliste bestyrelsen 

Dokument ID: 3987176 

 

 

 

 



Medlemsnr.Fornavn Efternavn Adresse Postnr. By

22 Anders Næstholdt Tuapannguit 5, 304 3900 Nuuk

1 Andreas Weidinger Ordrupvej 67b 2.th 2920 Charlottenlund

18 Benjamin Elberth Struenseegade 31 2200 København N

7 Finn Elkjær Hegelsvej 28 2920 Charlottenlund

6 Johan Moesgaard AndersenRydholt 12 2840 Holte

37 Louise Fredericia Ordrupvej 48 B 2 th 2920 Charlottenlund

38 Søren Hoby Andersen Vilhelm Bergsøes alle 4, 2. Tv 2860 Søborg 



Email Position

anders@gentofteskak.dk Næstformand

andreas@GentofteSkak.dk Formand

benjamin@elberth.dk Bestyrelsesmedlem

finn@elkjaer.eu Kasserer

moesgaard2840@gmail.comBestyrelsesmedlem

e4stillok@gmail.com Bestyrelsesmedlem

Soren-1989@hotmail.com Bestyrelsesmedlem
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Dokument Navn: Endelige underskrevne 

vedtægter.pdf 

Dokument Titel: Endelige underskrevne 

vedtægter 

Dokument ID: 3992901 

 

 

 

 



Vedtægter for Gentofte Skakklub 

§1: Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Gentofte Skakklub og dens hjemsted er i Gentofte Kommune. 

 

§2: Formål 

Gentofte Skakklub har til formål at: 

• Fremme skakspillets udbredelse både blandt voksne, børn og unge. 

• Arbejde med at få flere børn og unge til at lykkes fagligt, socialt og mentalt, så flere får et 

liv med læring og uddannelse. 

• Være en klub for alle, som ønsker at lære om skak. 

• Øge spillestyrken hos alle medlemmer. 

• Styrke Gentoftes lokalsamfund gennem et demokratisk forpligtende fællesskab og 

kammeratskab blandt klubbens medlemmer. 

• Etablere bånd til internationale venskabsforeninger mm. med henblik på at skabe kulturelle 

møder om skak.  

§3: Foreningens medlemmer 

• Børn, unge og voksne i alle aldre kan blive medlem af Gentofte Skakklub. 

• Som medlem kan optages enhver person, der ikke tidligere er blevet ekskluderet fra 

klubben.  

• Medlemmet beslutter som udgangspunkt selv, hvorvidt vedkommende vil være medlem af 

Dansk Skak Union. Klubbens bestyrelse kan dog beslutte at melde alle medlemmer ind i 

Dansk Skak Union med 14 dages skriftligt varsel, såfremt klubben, og ikke det enkelte 

medlem, afholder kontingentudgifterne hertil. Klubbens bestyrelse forestår ind- og 

udmeldelser af Dansk Skak Union. 



• Ethvert medlem nyder samme indflydelse med taleret og stemmeret på 

generalforsamlingen. Valgbarhed og stemmeret opnås dog først efter 3 måneders 

medlemskab af foreningen, dog har støttemedlemmer ingen stemmeret eller valgbarhed.  

• Stemmeret og valgbarhed forudsætter at senest udsendte kontingent er blevet betalt 

kalenderdagen inden generalforsamlingens begyndelse. 

• For at kunne vælges til formand, kasserer, revisor, og revisorsuppleant kræves der 

yderligere at medlemmet er personlig myndig. 

• Medlemskabet ophører, når medlemmet skriftligt udmelder sig med mindst en måneds 

varsel til den første i måneden, eller såfremt kontingentbetalingens frister ikke overholdes. 

Kontingentgæld ved medlemskabets ophør meddeles Dansk Skak Union. 

• Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, 

der påhviler foreningen. 

• Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod eller optræder illoyalt over for 

foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet 

på førstkommende generalforsamling. På generalforsamlingen kan beslutning om 

eksklusion ophæves, hvis der opnås et simpelt flertal for dette. 

§4: Generalforsamlingen 

• Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

• Generalforsamlingen afholdes én gang om året, fortrinsvis i marts måned og senest 15/4, 

samt ekstraordinært, når bestyrelsen eller mindst 10% af medlemmerne forlanger det. 

Indvarslingen foretages af bestyrelsen gennem e-mail til medlemmerne. 

• Ekstraordinær generalforsamling varsles, ledsaget af dagsorden, med en frist på mindst 2 

uger. 

• Ordinær generalforsamling varsles med mindst 1 måneds frist, og indbyder medlemmerne 

til, i løbet af 1 uge, at fremsende forslag til dagsordenen, som så offentliggøres pr. e-mail 



senest 2 uger før generalforsamlingen sammen med et af foreningens 2 revisorer revideret 

regnskab afsluttet pr. 31/12. 

• Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen uanset omfanget af 

det fremmødte antal medlemmer. En beslutning er gyldig ved simpelt flertal af det 

personligt afgivne antal ja/nej stemmer. Hvis blot ét enkelt medlem skulle kræve det, skal 

stemmeafgivningen foretages som hemmelig afstemning, under ledelse og opsyn af 

dirigenten med referenten som stemmetæller. 

• Dagsorden på den ordinære generalforsamling er: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Formandens beretning. 

4. Kasserens gennemgang af regnskabet til afstemning. 

5. Rettidigt indkomne forslag til afstemning. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Valg af op til 7 medlemmer til bestyrelsen, der alle vælges for ét år ad gangen:  

a. Formand,  

b. Næstformand, 

c. Kasserer,  

d. 2 eller 4 bestyrelsesmedlemmer.  

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for ét år. 

9. Evt. 



• Tvivl om forståelsen af disse love afgøres på generalforsamlingen. Generalforsamlingen 

kan udnævne æresmedlemmer, ophæve eksklusion af medlemmer samt træffe beslutning 

om genoptagelse af tidligere ekskluderede medlemmer. 

 

§5: Bestyrelsen 

• Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse under ansvar over for 

generalforsamlingen og i overensstemmelse med foreningens love.  

• Formand og kasserer har tegningsret. 

• Beslutninger af almen interesse offentliggøres løbende for foreningens medlemmer. 

• Formanden leder bestyrelsen og repræsenterer foreningen udadtil. 

• Kasseren er ansvarlig for eventuelle kontante beholdninger, alle indbetalinger og 

udbetalinger, at føre regnskabet, udarbejde budgettet og forelægge regnskabet. 

• Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til 

stede.> 

• Fratræder et medlem af bestyrelse i utide, konstituerer bestyrelsen selv et nyt medlem, 

hvis bestyrelsen skønner behov for dette. 

• Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte 

arbejdsgrupper efter behov. 

§6: Regnskab og kontingent 

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.  

 

Alle foreningens medlemmer betaler kontingent (som fastsat på generalforsamlingen), 

fritaget er kun medlemmer udnævnt til æresmedlemmer. Kontingentet betales hver tredje 

måned og det ved generalforsamlingen fastsatte kontingent opkræves fra 1. maj. 

 



§7: Vedtægtsændringer 

Til vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de fremmødte ved generalforsamlingen. 

Vedtægtsforslag skal fremsendes jf. bestemmelsen for indkomne forslag til 

generalforsamlingen som beskrevet i §4. 

 

§8: Opløsning 

Ethvert forslag vedrørende opløsning af foreningen kræver et ekstraordinært flertal på 2/3 

af det afgivne antal ja/nej stemmer. Foreningens aktiver skal i tilfælde af opløsning 

anvendes til indkøb af skakspil, der skænkes til Gentoftes skoler. 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den        /       - 2021 

 

 

Underskrift     Underskrift 

Dirigent     Formand 

Navn:     Navn: 

 

 

 

 

Underskrift     Underskrift 

Næstformand     Kasserer 

Navn:     Navn: 

 

 

 

 

Underskrift     Underskrift 

Bestyrelsesmedlem    Bestyrelsesmedlem 

06   06

Andreas Weidinger Andreas Weidinger

Louise Fredericia Søren Hoby Andersen

Finn Elkjær

Andre
Stamp
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 VEDTÆGTER  
  
 
§ 1 Navn og hjemsted  
Foreningen Gentofte Shotokan Karate-Do Kai er stiftet den 11.04.2021 og har hjemsted i Gentofte 
Kommune. Foreningen søger om optagelse i Dansk Karate Forbund (DKF) under Danmarks Idræts-
Forbund (DIF) og vil herefter være underlagt disses love og bestemmelser.  
 
§ 2 Formål  
Foreningens formål er gennem træning, fællesskab og aktiviteter at udbrede kendskabet og 
interessen for traditionel Shotokan Karate og ved på anden måde at virke fremmende for denne 
idræt.  Foreningens tilbud og aktiviteter afspejler et fokus på fællesskab ved at tilbyde muligheder 
for: 
� Forældre træning samtidigt med deres børn 

og 
� Træning på hold tilpasset medlemmers Karate niveau  
� På sigt at kunne tilbyde træning af kørestolsbrugere i Shotokan Karate 
 
Herved er det opfattelsen, at foreningen kan medvirke til at forbedre medlemmernes trivsel, 
almene sundhed, deres lyst til at tage aktivt del i samfundslivet samt at tage et medansvar i 
foreningen.  
 
§ 3 Medlemskab  
Som medlem kan optages enhver som kan tilslutte sig foreningens formål og har afviklet evt. gæld 
til foreningen.   
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens 
formålsbestemmelse.  
Den faste trænerstab kan af bestyrelsen meddeles kontingentfri og vil fortsat være at betragte 
som medlemmer, så længe de varetager fast undervisning.  
Foreningen kan stille et vist antal fripladser til rådighed. Disse fripladser skal tilgå personer, som 
ønsker medlemskab, men ikke har de fornødne midler til at betale kontingent. Ansøgning om 
friplads sendes skriftligt til bestyrelsen. Fripladser tildeles af en enig bestyrelse og det skal nævnes 
i bestyrelsens årsberetning hvor mange fripladser der er besat. Fripladser er midlertidige og 
beslutningsgrundlaget opdateres halvårligt medmindre en længere periode er vedtaget i 
bestyrelsen.  
 
§ 4 Børneattest 
Jf. lov om indhentelse af børneattest m.v. har foreningen pligt til at indhente børneattest for 
personer, der skal fungere som trænere, instruktører eller holdledere for børn under 15 år, 
herunder assistenter og vikarer, såfremt der er tale om en fast tilknytning. 
 
§ 5 Indmeldelse  
Indmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside. For medlemmer under 18 år oprettes 
medlemmet af forældre eller værge. Ved tilmelding til kontingent samtykker forældrene hermed 
at barnet er medlem. Ethvert medlem modtager via e-mail ved indmeldelse en kopi af foreningens 
gældende vedtægter.  
 
§ 6 Udmeldelse  
Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden med en måneds varsel til udgangen af den måned hvor 
udmeldelsen sker. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske 
mellemværender med foreningen afvikles.  
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§ 7 Kontingent  
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform 
fastsættes af bestyrelsen. Principper for fastsættelse af det årlige kontingent er baseret på at 
kunne opretholde foreningens formålsparagraf.  Indtægter fra kontingent kan gå til, men er ikke 
begrænset til denne brug: 
� Lokale leje 
� Træner lønninger 
� Uddannelse af træner stab 
� Deltagelse i turneringer 
� Generalforsamlinger 
 
Foreningens midler skal indsættes på foreningens konto i et pengeinstitut.  
 
§ 8 Restance  
Ethvert medlem der ikke har betalt kontingent til tiden, er at betragte som værende i restance. 
Såfremt der foreligger restance dækkende 2 måneders kontingent kan bestyrelsen indstille 
medlemmet til eksklusion. Medlemmer i kontingentrestance har ikke adgang til 
generalforsamlingen. Såfremt restance kan relateres til økonomiske forhold hos medlemmet, skal 
tildeling af friplads overvejes.    
 
§ 9 Udelukkelse og eksklusion  
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes enten tidsbegrænset eller permanent, såfremt 
vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller andre gældende, offentliggjorte 
bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter og 
således har udvist en optræden, der strider mod almindelig sømmelighed eller skader foreningens 
omdømme. Eksklusion og udelukkelse kan besluttes af bestyrelsen med mindst 2/3 flertal. Såvel i 
sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen 
træffer sin afgørelse, og medlemmet kan endvidere kræve foretræde for bestyrelsen forud for, at 
afgørelsen træffes.  
 
§ 10 Ordinær generalforsamling  
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. 
Generalforsamlingen afholdes for foreningens medlemmer. 
Alle medlemmer på mindst 18 år er valgbare til bestyrelsen 
Kontingentfritaget trænere kan vælges til bestyrelsen. 
Forældre til medlemmer der er under 18 år kan vælges til bestyrelsen. 
Foreningen kan oprette støttemedlemsskaber/sponsorater, der dog ikke giver valgbarhed til 
bestyrelse eller adgang til generalforsamlingen.  
Generalforsamlingen indkaldes ad to (2) gange. Første gang med mindst 4 ugers varsel. Anden 
gang med mindst 2 ugers varsel. Forslag som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til 
bestyrelsen senest 1 uge efter første indkaldelse til generalforsamlingens afholdelse.   
Begge indkaldelser skal indeholde angivelse af dagsorden og indkomne forslag. Indkaldelsen 
fremsendes på e-mail til medlemmerne samt annonceres på foreningens hjemmeside og eller 
Facebook. 
Alle fuldt betalende medlemmer, jf. § 8, og medlemmer, der har friplads, jf. § 3, har tale- og 
stemmeret. Trænere, der er meddelt kontingentfrihed, har tillige tale- og stemmeret. 
Medlemmer, der har sat deres medlemskab på pause (ikke betalende medlemmer), har ikke 
adgang til generalforsamlingen og kan ikke vælges til bestyrelsen. Alle medlemmer har én stemme. 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Forældre til medlemmer under 18 år har tale- og 
stemmeret på medlemmernes vegne på generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt 
stemmeflertal.  
En rettidigt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.  
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§ 11 Dagsorden  
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:  
1. Valg af dirigent og referent  
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse  
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag (inkl. forslag til kontingent) for det kommende år til 
godkendelse  
5. Forelæggelse afplan for aktiviteter i det kommende år samt nedsættelse af Specielle Udvalg i 
forbindelse hermed.  
6. Behandling af indkomne forslag  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant (hvert år)  
10. Eventuelt  
 
§ 12 Generalforsamlingens ledelse  
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. 
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.  
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det og såfremt det kan lade 
sig gøre. Ved personvalg dog på forlangende såfremt det kan lade sig gøre.  
Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og 
underskrives af dirigenten og bestyrelsen, og skal være tilgængeligt senest en måned efter 
generalforsamlingens afholdelse. 
  
§ 13 Ekstraordinær generalforsamling  
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når 
mindst 10% af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen 
fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen 
skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår indkaldelse, mødets 
ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære 
generalforsamling.   
 
§ 14 Bestyrelsen  
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling, dog 
således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer i foreningens første år er på valg efter 1 år. 
Bestyrelsen konstituerer sig hvert år efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er foreningens daglige 
ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg 
til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.  
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 
3 af dens medlemmer, herunder formanden, er til stede. Ved stemmelighed har 
bestyrelsesformanden den afgørende stemme. Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.  
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.. 
 
Bestyrelsen består af  

� formand (på valg i lige år) 
� kasserer (på valg i ulige år) 
� sekretær (på valg i ulige år) 
� op til 4 øvrige medlemmer. 

 
§ 15 Udvalg 
Til at forestå prioriteringen af opgaver af specifik karatefaglig karakter, er der nedsat ét (1) stående 
fagudvalg: 
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Teknisk Udvalg 
Teknisk Udvalg forestår at udvikle og styrke den karatetekniske udvikling og standard i foreningen.  
Teknisk Udvalg består af én (1) udvalgsformand (foreningens chefinstruktør), og mindst 1 
instruktør, der er ansvarlig for børneafdelingen som udpeges af udvalgsformanden og godkendes 
af bestyrelsen. 
Alle karate tekniske spørgsmål afgøres af Teknisk Udvalg. 
Teknisk Udvalg fastsætter det overordnede gradueringspensum og krav, samt vurderer adgang til 
graduering for den enkelte elev. 
 
Til at forestå og lede særlige aktiviteter, kan bestyrelsen oprette andre udvalg.  
Disse udvalgs kompetenceområde, sammensætning, opgaver og budget godkendes af 
bestyrelsen. Når dets opgave er løst, opløses udvalget. 
Et udvalg kan ikke tildeles opgaver eller beføjelser der griber ind i et andet udvalgs 
kompetenceområde. 
 
§ 16 Regnskab  
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden udgangen af 31. januar afgive 
årsrapport for det foreliggende år for revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære 
generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. 
Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære 
generalforsamling.  
 
§ 17 Revision  
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert år 
i februar måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen 
er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til en 
hver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.  
 
§ 18 Tegning og hæftelse  
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræves dog 
underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal 
godkendes af generalforsamlingen.  
 
§ 19 Vedtægtsændringer  
Ændring af vedtægterne kan ske på generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er 
for forslaget.  
 
§ 20 Opløsning  
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling.  
 
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget.  
 
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige / 
almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal 
tilgå. 
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Revisionsoversigt 
Vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling den 11.04.2021 
 
 
Vedtægter revideret og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 25.04.2021 
 
 
 
 
Søren Thimmer

04 / 26 / 2021

Thomas Engelbrecht

04 / 26 / 2021

Jesper Gregers Ewa

04 / 25 / 2021

Lars Kaltoft

04 / 25 / 2021

John H Kristiansen

04 / 25 / 2021
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Foreningen Gentofte Shotokan Karate-Do Kai 
Frisersvej 6, 1. tv., 2920 Charlottenlund 

Tel. 31 64 07 98, mail@gentoftekarate.dk 
CVR.nr.: 42290750 

REFERAT – STIFTENDE GENERALFORSAMLING  

 

Til stede:  

John Hejndorf Kristiansen 

Thomas Engelbrecht Møller 

Lars Kaltoft 

Jesper Ewald 

Majken Korsgaard (referent) 

 

1. NAVN 

Efter nøje overvejelser valgte man i enighed Gentofte Shotokan Karate-Do Kai.  

Hjemmeside www.gentoftekarate.dk 

 

2. STIFTELSE  

Stiftelsen datoen er den 11.04.2021 

 

3. VEDTÆGTER 

Vedtægter blev færdiggjort og vedtaget i endelig version.  

 

4. FORENINGSGODKENDELSE 

Dokumentation til indsendelse til godkendelse af foreningen hos Gentofte Kommune blev gennemgået og 
vedtaget.  

 

5. BESTYRELSEN 

Samtlige stiftende deltagere samt Søren Thimmer udgør bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig med 
John Hejndorf Kristiansen som formand, Søren Thimmer som kasserer og Thomas Engelbrecht  blev 
sekretær. 

04 / 11 / 202104 / 11 / 2021
04 / 11 / 2021 04 / 11 / 202104 / 11 / 2021
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Børn,	Unge	og	Fritid	
	
Gentofte	Kommune	
Bernstorffsvej	161	
2920	Charlottenlund	
	 	 	 	 	 	 Charlottenlund,	den	11.	april	2021	
Att.:	Lena	Kjelfred	 	 	 	 	
	
	
	
Ansøgning	om	godkendelse	af	Foreningen	Gentofte	Shotokan	Karate-Do	Kai-Do	
Kai.	
	
Foreningen	 Gentofte	 Shotokan	 Karate-Do	 Kai	 ansøger	 hermed	
Folkeoplysningsudvalget	 i	 Gentofte	 Kommune	 om	 godkendelse	 som	
folkeoplysende	foreningen.	
	
Foreningen	Gentofte	Shotokan	Karate-Do	Kai	er	stiftet	den	11.	april	2021	og	har	
hjemsted	 i	 Gentofte	Kommune.	 Foreningen	 søger	 om	optagelse	 i	Dansk	Karate	
Forbund	 (DKF)	 under	 Danmarks	 Idræts	 Forbund	 (DIF)	 og	 vil	 herefter	 være	
underlagt	disses	love	og	bestemmelser.		
	
Foreningens	 formål	 er	 gennem	 træning,	 fællesskab	 og	 aktiviteter	 at	 udbrede	
kendskabet	og	interessen	for	traditionel	Shotokan	Karate	og	ved	på	anden	måde	
at	virke	fremmende	for	denne	idræt.		Klubbens	tilbud	og	aktiviteter	afspejler	en	
fokus	på	fællesskab	ved	at	tilbyde	muligheder	for:	
• Forældre	træning	samtidigt	med	deres	børn	

og	
• Træning	på	hold	tilpasset	medlemmers	Karate	niveau		
• På	sigt	at	tilbyde	kørestolsbrugere	træning	i	Shotokan	karate	
	
Herved	er	det	opfattelsen,	at	klubben	kan	medvirke	til	at	forbedre	medlemmernes	
trivsel,	almene	sundhed,	deres	lyst	til	at	tage	aktivt	del	i	samfundslivet	samt	at	tage	
et	medansvar	i	foreningen.		
	
Gentofte	 Shotokan	 Karate-Do	 Kai	 er	 dannet	 ud	 fra	 et	 ønske	 om	 en	 ordentlig	
behandling	 af	 medlemmer,	 en	 respekt	 for	 karaten,	 med	 fokus	 på	 at	 give	
medlemmerne	alle	muligheder	for	at	træne	under	seriøse	forhold,	samt	at	udnytte	
det	kæmpe	potentiale	der	ligger	i	de	mange	frivillige,	der	er	parate	til	at	hjælpe,	og	
derved	 skabe	 en	 forenings-	 og	 fællesskabsånd	 der	 er	 baseret	 på	 fuld	
gennemsigtighed	og	demokrati.	Et	sted	man	glæder	sig	til	at	komme	og	træne	og	
være	sammen.	
		
Vi	er	p.t.	over	30	medlemmer,	hvoraf	2/3	er	børn,	og	det	er	inden	vi	har	
markedsført	foreningens	tilbud	i	kommunen.	
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Vedlagt	denne	ansøgning	er	udover	ansøgningen:	
	
1) En	beskrivelse	af	foreningens	planlagte	aktiviteter		
2) Referat	af	stiftende	generalforsamling	
3) Foreningens	vedtægter	
4) Budget	
5) Oversigt	over	foreningens	bestyrelse	
6) Oplysning	om	antal	medlemmer	p.t.	og	antal	medlemmer	under	25	år	

Oplysning	om	hvor	stor	en	del	af	medlemmerne,	der	er	bosiddende	i	Gentofte	
Kommune	

7) Oplysning	om	foreningens	er	medlem	af	et	forbund/samråd	
8) Evt.	andre	supplerende	oplysninger	om	foreningen		

a. Årsag	til	foreningens	stiftelse	
b. Foreningens	målsætning	og	værdigrundlag	
c. Træningsprogram	
d. Dagsorden	for	Ordinær	Generalforsamling		

9) 	Ansøgning	om	lokaler	
	
	
	
På	Bestyrelsens	og	Gentofte	Shotokan	Karate-Do	Kai’s	vegne.	
	
	
Med	venlig	hilsen	
	
	
John	Hejndorf	Kristiansen	
Formand	
	
	
	
_____________________________	
Foreningen	Gentofte	Shotokan	Karate-Do	Kai	
Frisersvej	6,	1.tv	
2920	Charlottenlund	
	
Email:	formand@karate-do-gentofte.dk	
Tel:	31	64	07	98	
CVR.nr.:	42290750	
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Bilag	1:	Foreningen	Gentofte	Shotokan	Karate-Do	Kai’s	Aktiviteter	
	
	
Foreningen	aktiviteter	vil	bestå	i	at	tilbyde	træning	til	voksne	og	børn	baseret	på	
Shotokan	 Karate	 stilen.	 Aktiviteterne	 vil	 blive	 afviklet	 med	 udgangspunkt	 i	
træningslokaler	i	Gentofte	Kommune.		
	
Dette	 indebærer	 både	 at	 tilbyde	medlemmer	 fra	motionister	 til	 elite	 en	 seriøs	
træning	 og	 fokus	 på	 medlemmets	 udvikling	 og	 forståelse	 af	 karate,	 både	 de	
historiske,	respekt/disiplin/etik,	fysiske	og	mentale	elementer	af	karaten.		
	
Foreningen	vil	fokusere	på	følgende	aktiviteter	udover	den	fastlagte	træning:	
	

• Gradueringer	–	elever	der	har	opnået	det	rette	niveau	vil	blive	indstillet	af	
trænerstaben	til	graduering	(bælteprøve)	for	herved	at	kunne	tilegne	sig	
yderligere	færdigheder.		

• Udendørstræning	(Outdoor	Karate	som	et	koncept)	på	grønne	områder	og	
i	 parker	 med	 fokus	 på	 fysik	 og	 cardio.	 Træningen	 vil	 samtidig	 være	 et	
udstillingsvindue	 for	 foreningens	 aktiviteter	 og	 samtidig	 tilføje	 et	
udendørs	aspekt	til	træningen	de	fleste	karate	foreninger	ikke	tilbyder.	

• Stævnedeltagelse	 –	 det	 er	 et	 vigtigt	 element	 i	 enhver	 elevs	 udvikling	 at	
afprøve	og	sammenligne	sit	niveau	med	andre	karateudøvere.	Det	udvikler	
og	 styrker	 den	 enkelte	 elev	 og	 kan	 motivere	 andre	 elever.	 Derudover	
skabes	en	fællesskabsfølelse	der	er	vigtig	for	alles	trivsel	i	foreningen.	

• Klubmesterskab	–	et	element	på	linje	med	stævner,	dog	internt,	der	lægger	
vægt	på	både	at	afprøve	og	sammenligne	sit	niveau	med	andre	i	klubben,	
men	også	til	at	skabe	et	fantastisk	foreningssammenhold.	

• Fokus	aftner	hvor	forskellige	elementer	af	karaten	vil	blive	diskuteret	og	
undervist	i,	eksempelvis	Etikette	i	karate,	med	baggrund	og	diskussioner	af	
emnet.	Disse	aftener	vil	være	åbne	for	alle	der	gerne	vil	forstå	karate	lidt	
bedre.		

• Instruktøruddannelse	–	det	er	vigtigt	at	den	enkelte	instruktør,	ud	over	at	
undervise,	 selv	 udvikler	 sig.	 Det	 vil	 komme	 alle	 i	 foreningen	 til	 gode	 at	
instruktørerne	 både	 deltager	 på	 instruktørkurser	men	 også	 tager	 ud	 og	
bliver	undervist	af	andre	karate	udøvere	og	dermed	bringer	udvikling	og	
inspiration	med	tilbage	til	medlemmerne.	

• Eksterne	instruktører	–	inspirationskilder	til	nytænkning	og	udvikling.	
• Forenings	komsammen/udflugter/træningslejr	med	 fokus	på	det	 sociale	

samvær	–	Vi	skal	have	det	sjovt!	
	
Det	er	foreningens	målsætning	at	udvide	aktiviteterne	som	foreningen	udvikler	
sig.	Se	bilag	9)	foreningens	målsætninger	og	værdigrundlag.	
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Bilag	2-	Referat	af	stiftende	generalforsamling	
	
	
Vedlægges	i	kopi	
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Bilag	3	–	Foreningens	vedtægter	
	
	
	
Vedlægges	i	kopi	
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Bilag	4	–	Budget	for	2021	
	
Budgettet	er	baseret	på	følgende	information	og	forudsætninger:	
Opstart	af	aktiviteter:	1.Maj	2021,	7	måneders	kontingent	(juli	ingen	træning).	
Kontingent:	Voksne:	300	kr.,	Børn	og	Unge:	250	kr.,	Ninjakids	200	kr.	pr.	måned	
Medlemskab	fra	8	voksne	og	23	børn.	
Medlemskab	af	Dansk	Karate	Forbund	og	HDKI	eller	tilsvarende	stilarts	forbund	
Al	træning	baseret	på	frivillighed	
1	graduering	i	2021,	al	graduering	er	gratis	
Deltagelse	i	1	børnestævne	
Afholdelse	af	klubmesterskab	i	slutningen	af	året.	
	
Elementer	der	ikke	er	taget	højde	for	i	budgettet	
Der	er	i	budgettet	ikke	taget	højde	for	nye	medlemmer	til	optagelse	i	efteråret.	
Der	er	ikke	taget	højde	for	målsætningen	om	50	medlemmer	eftersom	de	tilgår	
senere	på	året	
	
	
INDTÆGTER	 	 	 	 	 UDGIFTER	
	
Kontingent	 	 	 	 	 Kontingenter	
Voksne	 8	 16.800,00	 	 DKarF	klub		 	 1.000,00	
Børn	&	Unge	 5	 			8.750,00	 	 DKarF	medlem	 6.200,00	
Ninjakids	 18	 25.200,00	 	 HDKI	medlemskab					1.100,00	
	Total	 	 	 50.750,00	 	 Total	 	 														8.300,00	
	 	 	 	 	 	 	

Revisor	 											10.000,00	
	 	 	 	 	 	 Web/Klubmodul						10.000,00	
	 	 	 	 	 	 Bælter		 	 1.000,00		
	 	 	 	 	 	 Ext.	Instruktører						10.000,00		
	 	 	 	 	 	 Seminarer	 											10.000,00	
	 	 	 	 	 	 Total	 	 											41.000,00	
	
Indtægter	totalt	 50.750,00	 	 Udgifter	totalt											49.500,00	
	
	 	 	 	 	 	 Årets	profit	 	 1.250,00	
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Bilag	5	–	Oversigt	over	foreningens	bestyrelse	
	
Oversigt	over	Bestyrelsen	for	Gentofte	Shotokan	Karate-Do	Kai	
	
De	følgende	personer	er	medlem	af	Bestyrelsen:	
	
Formand:	 	 John	Hejndorf	Kristiansen	
	 	 	 Frisersvej	6,	1.tv.	
	 	 	 2920	Charlottenlund	
	
Kasserer:	 	 Søren	Thimmer	
	 	 	 Løvspringsvej	7	
	 	 	 2920	Charlottenlund	
	
Sekretær:	 	 Majken	Korsgaard	
	 	 	 Jahnsensvej	25A	
	 	 	 2920	Charlottenlund	
		
	
Menige	bestyrelsesmedlemmer:	
	 	 	 	
	 	 	 Lars	Kaltoft	
	 	 	 Strandvejen	92,	2.	
	 	 	 2900	Hellerup	
	
	 	 	 Jesper	Gregers	Ewald	
	 	 	 Jægersborgsvej	188,	1.,	tv.	
	 	 	 2820	Gentofte	
	
	 	 	 Thomas	Engelbrecht	Møller	
	 	 	 Lindegårdsvej	32	
	 	 	 2920	Charlottenlund	
	
Suppleanter:	 	 	
	
	 	 	 Pt.	Ingen	
	
Revisor:	 	 	
	
	 	 	 Carsten	Niemann	
	 	 	 Ericastien	12	
	 	 	 2820	Gentofte	
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Bilag	6	–	Oplysning	om	medlemmer	p.t.		
	
Antallet	af	medlemmer	fordeler	sig	p.t.	som	
	
Voksne	 8	 1	kvinde	og	7	mænd	
Børn	 	 23	 14	piger	og	9	drenge	alle	under	18	år	
I	alt		 	 31	
	
Heraf	er	31	medlemmer	bosiddende	i	Gentofte	Kommune.		
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Bilag	7	–	Oplysning	om	medlemskab	af	et	forbund/samråd	
	
Foreningen	 søger	 om	 optagelse	 i	 Dansk	 Karate	 Forbund	 under	 Dansk	 Idræts	
Forbund.		
	
Desuden	søger	foreningen	om	optagelse	i	HDKI	–	Honbu	Dojo	Karate	International	
der	er	et	Shotokan	Karate	stil-forbund.	
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Bilag	8	–	Foreningens	stiftelse	samt	supplerende	oplysninger	
	
a)	Årsag	til	foreningens	stiftelse	
	
Foreningen	 er	 stiftet	 fordi	 der	 er	 et	 udtalt	 ønske	 om	 at	 holde	 fast	 i	 det	
demokratiske	grundlag	som	foreningslivet	er	baseret	på.	Dette	kan	være	svært	i	
karate	sammenhæng	hvor	der	er	et	strengt	hierarki.	Det	er	ønsket	om	at	tilgodese	
medlemmernes	 ønsker	 og	 ønsket	 om	 at	 kontinuert	 at	 kunne	 udvikle	 tilbud	 til	
medlemmerne	 der	 styrker	 sammenholdet	 i	 foreningen	 der	 er	 grundlaget	 for	
stiftelsen	af	Gentofte	Shotokan	Karate-Do	Kai.	
	
Vi	 ønsker	 en	gennemsigtig	 forening	hvor	 alle	detaljer	kan	diskuteres	 af	 alle	og	
hvor	man	på	demokratisk	vis	kan	afgøre	hvilken	retning	foreningen	skal	tage.	
	
Vi	 ønsker	 at	 holde	 en	 høj	 kvalitet	 i	 træningen	 af	 den	 enkelte	 elev,	 at	 tilpasse	
træningen	og	progressionen	til	den	enkeltes	evner	og	formål	med	at	træne	(elite,	
sammenhold,	motion	etc.).	Både	ved	at	træne	indendørs	og	udendørs.	
	
Vi	ønsker	at	tilbyde	en	holistisk	tilgang	til	karaten,	at	træne	både	krop	og	sind,	at	
vores	elever	skal	vide	hvad	de	laver,	hvorfor	og	ikke	mindst	at	de	selv	kan	tænke	
og	forstå	karate.		
	
Slutteligt	at	det	et	ønske	at	vi	skal	 fokusere	på	effektiviteten	og	anvendelsen	af	
karaten	i	selvforsvars	sammenhæng.		
	
Vores	mål	er	at	skabe	en	forening	med	stærkt	sammenhold.	
	
Vores	store	satsning	er	selvfølgelig	om	vi	kan	tilbyde	træningsforhold	(tider	og	
steder	–	specielt	for	børnene).	
	
Karatemæssigt	 ledes	 Gentofte	 Shotokan	 Karate-Do	 Kai	 af	 John	 Hejndorf	
Kristiansen,	der	er	3.	Dan	og	meget	erfaren	underviser	der	over	de	sidste	9	år	har	
undervist	 i	 og	 været	 formand	 for	 Karate-Do	 Gentofte.	 Dette	 danner	 et	 solidt	
fundament	 under	 foreningen	 både	 i	 form	 af	 træningskvalitet	 og	 kontakter	 til	
eksterne	instruktører.		
	
Instruktørgruppen	vil	bestå	af	erfarne	senior	instruktører	der	de	sidste	7	år	har	
stået	for	træningen	af	aldersgruppen	6-12	år	samt	instruktør	aspiranter.	
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b)	Foreningens	målsætninger	og	værdigrundlag	
	
Målsætning	
	
1.år:	
Over	50	medlemmer.		
Deltagelse	i	min.	2	børnestævner.	
Afholde	kvartalsvise	instruktørtræning	
Afholdelse	af	klubmesterskab.	
Afholdelse	af	interne	seminarer	
Deltagelse	i	HDKI-arrangement	nationalt.	
	
2.	år:	
Over	75	medlemmer.		
Deltagelse	i	min.	4	børnestævner.	
Deltagelse	i	min.	1	voksenstævne.	
Afholdelse	af	klubmesterskab.	
Afholdelse	af	interne	seminarer.	
Afholdelse	af	eller	deltagelse	i	sommerlejr.	
Deltagelse	i	HDKI-arrangement	nationalt	og	internationalt	
	
3.	år:	
100	medlemmer.		
Medalje	ved	stævne.	
Deltagelse	ved	DM,	NM,	EM,	VM	eller	lign.	Stilarts	konkurrence.	
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Værdigrundlag		
Vores	 forenings	 værdier	 er	 primært	 baseret	 på	 foreningstanken.	 Vi	 tror	 på	
sammenholdet,	 fællesskabet	 og	 frivilligheden	 kan	 rumme	 karaten	 og	 dens	
hierarkiske	 struktur.	 	 Karate-do	 trænes	 traditionelt	 med	 udgangspunkt	 i	
instruktion	fra	Sensei	(cheftræneren).	I	vores	forening	skal	Sensei	og	bestyrelsen	
sammen	 sætte	 retningen	 for	 karaten	 således	 at	 foreningens	 tilbud	 altid	 er	
opdateret	og	relevant.	Karatens	indhold	fastsættes	af	Sensei	og	trænerteam	ud	fra	
de	fælles	udstukne	rammer.	Vi	skal	sørge	for	at	fællesskabet	både	i	træningen	og	
udenfor	trives	gennem	forskellige	events	og	aktiviteter.	
	
Karatens	væsen		
Karate-Do	 (do	 betyder	 vejen	 vi	 tager	 i	 livet)	 tager	 udgangspunkt	 i	 Budo	
(kampkunst	og	evnen	til	at	udvikle	en	selv)	der	oftest	sættes	i	forbindelse	med	den	
japanske	samurai	tradition.	
	
Funakoshi	Sensei	skrev	et	regelsæt	der	sætter	ord	på	hvad	man	som	udøver	af	
karate	skal	søge	at	tilstræbe	-	Dojo-kun:		
	
1.	Søg	den	perfekte	karakter.		
1.	Vær	trofast.		
1.	Vær	stræbsom.		
1.	Respekter	andre.		
1.	Vær	ikke	voldelig	i	din	optræden.		
	
Ingen	regel	er	vigtigere	end	den	anden,	derfor	starter	de	alle	med	1.		
	
Karate	er	for	alle	-	uanset	køn,	alder	og	fysik.	
Træningen	er	tilrettelagt	som	holdtræning,	men	alle	vil	blive	individuelt	udfordret	
passende	til	deres	niveau.	Vi	ønsker	at	give	mulighed	for	både	bredde	og	elite.	
Vi	vil	gerne	være	en	familieklub,	hvor	vi	tilstræber	at	forældre	og	deres	børn	kan	
træne	samtidig,	men	på	henholdsvis	børne	og	voksenhold.	Undervisningen	skal	
giver	den	enkelte	elev	fysisk,	såvel	som	mental	træning	og	udvikling.		
Der	 er	mange	 forskellige	 grunde	 til	 at	 starte	 til	 karate.	Nogen	 ønsker	 at	 dyrke	
selvforsvar/kamp,	andre	den	mentale	træning	og	nogen	blot	for	at	få	motion.	Vi	
synes	der	skal	være	plads	til	den	forskellighed	som	det	enkelte	individ	personligt	
har.	 Karate	 indeholder	 rigtig	 mange	 forskellige	 aspekter	 og	 vi	 prøver	 i	
undervisningen	 at	 lave	 perioder	 hvor	 vi	 går	 mere	 i	 dybden	 med	 hvert	 enkelt	
aspekt,	så	det	ender	med	et	bredt	kendskab	til	karatens	mange	forskellige	sider.		
	
Faglighed	
Vi	 ønsker	 at	 kunne	 levere	 undervisning	 af	 høj	 kvalitet	 og	 med	 koordinerede	
undervisningsforløb.	Det	vægtes	højt	at	 instruktørerne	udvikler	sig.	Både	deres	
evner	 som	 undervisere	 og	mht.	 deres	 egen	 karate	 samt	 at	 de	 aktivt	 deltager	 i	
træningen	og	viser	vejen	frem	for	eleverne.			
Dette	 betyder	 at	 vi	 tilstræber	 løbende	 faglig	 sparring,	 instruktørtræning	 og	
uddannelse,	både	internt	i	klubben	og	eksternt.	
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Traditionel/sports-karate	
Vores	primære	fokus	ligger	på	udviklingen	i	den	daglige	træning.	Men	vi	ønsker	
også	at	give	mulighed	for	at	deltage	i	stævner.	Målet	hermed	er	ikke	kun	at	vinde,	
men	at	udvikle	sig	 teknisk,	 fysisk	og	strategisk,	 samt	at	 få	prøvet	 sig	 selv	af	og	
rykket	personlige	grænser.	Og	derved	lære	sig	selv	bedre	at	kende	og	vide	hvordan	
man	reagerer	i	pressede	situationer.	
Citat	Funakoshi	Sensei:	“Karate-do	drejer	sig	ikke	om	sejre	eller	nederlag,	men	om	
fuldstændiggørelsen	af	den	udøvendes	karakter.”	
	
Gensidig	respekt	
Med	dette	mener	vi	først	og	fremmest	at	omgås	hinanden	med	almindelig	respekt	
og	at	gøre	dette	på	en	høflig	måde.	
	
Man	kan	godt	blive	presset	og	opmuntret	i	træningen	til	at	yde	mere.	Det	er	derfor	
der	godt	kan	blive	talt	højt	og	bestemt.	Det	er	vigtigt	at	høre	efter	og	stoppe	med	
det	 samme,	 når	 der	 bliver	 sagt	 stop,	 da	 det	 til	 tider	 er	 farlige	 teknikker	 der	
arbejdes	 med	 og	 vi	 ønsker	 at	 minimere	 skader.	 Skader	 sker	 oftest	 hvis	 nogle	
mister	koncentrationen	eller	ikke	kan	styre	temperamentet,	dette	er	meget	ilde	
set.		
	
Det	forventes	at	eleverne	møder	op	med	engagement	og	en	lyst	til	at	lære,	samt	at	
de	er	fuldt	til	stede	under	træningen.		
	
Gradinddelingen	viser	det	niveau	man	har	nået	i	udviklingen	af	sin	karate.	Dette	
betyder	ikke	at	man	er	mere	eller	mindre	værd	eller	skal	respekteres	mere	end	
andre.	I	karate	er	der	en	gensidig	respekt	i	forhold	til	alle	grader.	Man	lytter	efter	
og	 udfører	 det	 højere	 graduerede	 beder	 en	 om	 og	 de	 til	 gengæld	 har	
forpligtigelsen	til	at	passe	på	lavere	graduerede,	og	alle	på	hinanden.	
	
I	samuraitiden	var	det	anderledes,	der	var	de	højeste	i	hierarkiet	mere	værd,	men	
dette	ligger	for	langt	fra	vores	tankegang.	Det	er	også	den	vej	udviklingen	er	gået	
i	Japan	i	nyere	tid.	Vi	er	ikke	japanere,	og	skal	gøre	tingene	så	de	passer	til	vores	
verden,	vi	skal	dog	vide	hvordan	man	opfører	sig	og	hvorfor	man	gør	som	man	gør	
i	Japan,	således	at	man	altid	kan	repræsentere	foreningen	på	bedste	måde	uanset	
hvor	man	er	og	hvem	der	træner	i	dojo’en.	
	
Sensei/	Sempai/	Kohai	forholdet	
At	man	bukker	for	hinanden,	er	ikke	for	at	være	underdanig,	men	er	et	udtryk	for	
respekt	 og	 taknemmelighed	 overfor	 sin	 lærer	 og	 dennes	 kunnen.	 Det	 er	 en	
almindelig	japansk	måde	at	hilse	på	hinanden.		
Ved	at	gøre	sit	yderste,	viser	man	respekt	for	den	der	underviser	(Sensei),	hans	
kunnen,	og	for	den	tid	og	energi	der	lægges	i	det.		
I	 Japan	 værdsættes	 lærer-elev	 forholdet	 højt	 og	 at	 være	 lærer	 er	 meget	
respekteret.	Læreren	er	villig	til	at	bruge	tid	på	at	lære	fra	sig	og	han	forpligter	sig	
til	at	 få	eleven	 til	at	 forstå	det.	Når	eleven	siger	 ja	 til	at	modtage	undervisning,	
forpligter	 det	 også	 eleven	 til	 at	 yder	 sit	 allerbedste.	 Hvis	 en	 af	 parterne	 ikke	
overholder	dette	vil	begge	tabe	ansigt,	hvilket	tages	meget	seriøst	i	japansk	kultur.			
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Sensei	(lærer)	hjælpes	af	de	næst	højest	graduerede	Sempai	(ældre	studerende),	
hvor	 Sensei	 udstikker	 retningslinjerne	 er	 det	 Sempai´s	 ansvar	 at	 etikette	
overholdes.	Derudover	hjælper	de	med	praktiske	gøremål.		
De	lavere	graduerede	Kohai	(yngre	studerende)	er	dem	med	færrest	forpligtelser.	
Det	vigtigste	er	at	yde	sit	bedste	og	hjælpe	de	medstuderende	og	være	med	til	at	
alle	har	det	godt.	Fællesskabet	er	vigtigt	og	skal	plejes	af	alle.			
	
Den	øgede	fokus	på	respekt	i	forbindelse	med	karate	undervisningen	skal	gerne	
smitte	af	på	resten	af	hverdagen	og	omgangen	med	andre	med	mennesker.		
	
Tradition		
Vi	er	en	 forening	bygget	på	demokratiske	principper,	men	 i	 træningen	 tager	vi	
udgangspunkt	i	karatens	hierarki,	som	dog	også	er	tilpasset	dansk	kultur.	Vi	har	
fokus	på,	ikke	kun	at	træne	bevægelserne	fra	karate,	men	også	hele	den	mentale	
side	og	gør	det	på	den	måde	det	igennem	tiden	er	blevet	gjort	i	Japan,	traditionelt	
tilbage	fra	den	Japanske	feudaltid.		
	
I	 undervisningen	 bruges	 delvis	 Japansk	 terminologi.	 Det	 er	 ikke	 ensbetydende	
med	 at	 man	 skal	 lære	 japansk	 for	 at	 træne	 karate.	 Det	 vigtigste	 er	 at	 kunne	
genkende	ord	og	navne.	De	første	par	år	drejer	det	sig	om	20-30	ord.	
	
De	 værdier	 vi	 ønsker	 at	 dyrke	 er:	 handlekraftighed,	 velovervejethed,	
selvsikkerhed,	 modighed,	 retfærdighed,	 fordybelse,	 at	 kunne	 tackle	 pressede	
situationer	at	være	i	kontrol	og	ære.		
	
	
c)	Træningsprogram	
	
Træningsprogram	(afhængig	af	lokaler	og	tidspunkter)	
Der	trænes	2	aftener	om	ugen	og	1	dag	i	weekenderne	fordelt	som	følgende:	
	
Mandag	og	onsdag	eller	tirsdag	og	torsdag	
17.00	–	18.00	Begynderhold	voksne	
17.00	–	18.00	Begynderhold	børn	
	
18.15	–	19.30	Alle	andre	grader	børn	
	
Lørdag	
10.00	–	11.00	Ninjakids	begynder	
11.00	–	12.00	Ninjakids	øvede	
	
Lørdag	eller	søndag:	
10.00	–	12.00	Specialtræning	–	indendørs	eller	udendørs	(outdoor	karate)	
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d)	Indkaldelse	til	Ordinær	Generalforsamling	den	XX.MM.YYYY	
	
INDKALDELSE	TIL	ORDINÆR	GENERALFOSAMLING	
FOR	FORENINGEN	GENTOFTE	SHOTOKAN	KARATE-

DO	KAI	
	
Hermed	indkaldes	til	ordinær	generalforsamling	for	foreningen	Gentofte	
Shotokan	Karate-Do	Kai	UGEDAG	den	DD.MM.YYYY	kl.	19.00	til	22.00.	
	
Sted:	Frisersvej	6,	1.	tv.,	2920	Charlottenlund	
	
• 1.	Valg	af	dirigent	og	referent		
• 2.	Bestyrelsens	beretning	for	det	forløbne	år		
• 3.	Forelæggelse	af	årsrapport	(inkl.	revideret	regnskab)	for	det	forløbne	år	til			

godkendelse		
• 4.	Forelæggelse	af	bestyrelsens	budgetforslag	for	det	kommende	år	til	

godkendelse		
• 5.	Forelæggelse	af	bestyrelsens	forslag	til	kontingent	for	det	kommende	år	til	

godkendelse		
• 6.	Forelæggelse	af	plan	for	aktiviteter	i	det	kommende	år	samt	nedsættelse	af	

Udvalg	i	forbindelse	hermed.	
• 7.	Klubbens	Udvalg	orienterer		
• 9.	Behandling	af	indkomne	forslag		
• 10.	Valg	af	formand	(i	lige	år)		
• 11.	Valg	af	kasserer	(i	ulige	år)		
• 12.	Valg	af	sekretær	(i	ulige	år)		
• 13.	Valg	af	øvrige	bestyrelsesmedlemmer			
• 14.	Valg	af	2	suppleanter	til	bestyrelsen		
• 15.	Valg	af	1	revisor	og	1	revisorsuppleant	(hvert	år)		
• 16.	Eventuelt		
	

Såfremt	der	måtte	være	forslag	til	dagsordenen,	skal	disse	sendes	til	
bestyrelsen	for	Gentofte	Shotokan	Karate-Do	Kai	på	e-mail:	
mail@gentoftekarate.dk,	senest	den	XX.MM.YYYY.	Ekstra	forslag	til	agenda	vil	
blive	distribueret	pr.	e-mail	senest	den	XX.MM.YYYY,	jf.	§10	i	vedtægterne	(se	
vedtægterne	på	www.gs-karate.dk)	
	
Med	venlig	hilsen	
	
Bestyrelsen	v/	formand	John	Hejndorf	Kristiansen	
Gentofte	Shotokan	Karate-Do	Kai	
_________________________________	
Bilag:	

1) Årsrapport	YYYY	inkl.	regnskab	
2) Budget	YYYY	
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Projektbeskrivelse til ansøgning om midler til udvikling af pigefodbolden i Gentofte 

Kommune. 

 

 

Forening Gentofte-Vangede Idrætsforening  

CVR-nummer 11361412  

Ansøger Stine Frostholm  

E-mail stine_robles@hotmail.com  

Telefon 28195055  

  

Ansøgningsbeløb 30.000 kr. 

 

Ansøgningsområde: Særlige indsatser i forhold til rekruttering af medlemmer til pigefodbold i GVI. 

 

Målgruppen: Piger i alderen 5-18 år 

 

Projektbeskrivelse:  

Flere piger i Gentofte Kommune skal have sunde vaner i et trygt og åbent fællesskab. Det er en af 

de ting vi kæmper for i GVI. 

  

Fællesskab er noget vi skal skabe sammen, hvor helt almindelige piger i hele kommunen kan mødes 

året rundt. De får social læring og aktiv deltagelse ind under huden, oplever glæden ved et 

fodboldfællesskab. Vi oplever allerede i dag at pigerne i klubben nærer hverdagens sociale normer 

og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle skel.  

 

I GVI satte vi i 2020 et mål om at få flere piger til at spille fodbold!  

Vi nåede vores mål og vækstede fra 60 til 100 piger som i dag er aktive medlemmer i GVI og det til 

trods for at vi alle blev sparket bagud af Corona.... Det er vi virkelig stolte af.  

Den gode rytme i vores forskelligartede rekrutteringsaktiviteter, drømmer vi nu om at skalere og 

forbedre. Visionen med jeres tilbud om at få flere ud at bevæge sig er et vigtigt omdrejningspunkt 

for os i en tid hvor computer og digitale medier fylder en hel masse i særligt de unge pigers liv.  

Vi har nu sat os et mål om at mindst 3 gange på et år fra d.d. vil vi afvikle rekrutteringsaktiviteter 

for piger i lokalområdet.  

Vi har ansat en pigeudviklingsansvarlig, som skal drive disse events. Men ikke alene, for vi 

engagerer også en hel del af de unge pigespillere i arbejdet omkring rekrutteringsaktiviteterne. For 

at vi er bedst klædt på til opgaverne, ansøger vi hermed om støtte til udvikling af vores trænere og 

vores udviklingsansvarlige. Til selve afviklingen af vores events vil vi også bruge midler på hhv. 

materialer til opmærksomhed omkring aktiviteterne, til rekvisitter så vi kan skalere vores set-up op 

til at rumme dobbelt så mange deltagende som i 2020.  

Vi har erfaret at pigerne virkelig sætter pris på at få noget med fra dagene, som kan minde dem om 

et fedt event. Her vil vi forære deltagerne eks. en t-shirt/spillertrøje, som kan bruges i andre 

sammenhænge f.eks. skoleidræt, hvor der så kan gøres reklame for GVI den vej.  

Vi afvikler i forbindelse med vores aktiviteter også et socialt element, i form af middag 

sammenmed nuværende medlemmer - en slags meet and greet mellem pigerne.  

mailto:stine_robles@hotmail.com


 

 

 

Forventet afslutningsdato for sidste afholdelse: 31-03-2022  

 

Ansøgningens Målsætning: Vores mål er at vækste fra vores nuværende 100 pigespillere til 150. 

Det vi har lært af tidligere rekrutteringsevent er at hitraten er relativ høj, og når først vi har fået hul 

på en eks. skoleårgang, så tager flere piger med til prøvetræning efterfølgende.  

 

Tilgængelighed: Vores skole og børnehaveevents trækker allerflest emner til sig. De er vilde med at 

være afsted på flere dages tur i GVI! 

Vi arbejder meget med vores sociale medier, og poster mange nyheder og gode historier, som også 

har en god portion aktive følgere.  

Derudover så har vi haft succes med at hænge materialer op i lokalområdet, hvor mange forældre 

færdes oftest. Eks. indkøbssteder, biblioteker og så er vi fysisk tilstede og synlige omkring 

anlægget, så vi kan rekruttere små søskende den vej igennem.  

 

Budget:  

Lønnet deltidsansat medarbejder    4.500 

Marketing materialer     500  

Træneruddannelse (15 personer)    4.000  

Udstyr til skalering af events    4.000  

Social aktivitet     5.000  

Take aways til deltagerne (t-shirt med print,fodbold, drikkedunk..)) 12.000 

Samlet budget     30.000 kr. 

 

 

Jeg ser frem til at høre retur fra Jer. 

 

 

Mange venlige hilsner 

Stine de Robles Frostholm 

Medlem af bestyrelsen Gentofte-Vangede Idrætsforening 
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Projektbeskrivelse til ansøgning om midler til udvikling af pigefodbolden i Gentofte 

Kommune. 

 

Budget:  

Lønnet deltidsansat medarbejder    4.500 

Marketing materialer     500  

Træneruddannelse (15 personer)    4.000  

Udstyr til skalering af events    4.000  

Social aktivitet     5.000  

Take aways til deltagerne (t-shirt med print,fodbold, drikkedunk..)) 12.000 

Samlet budget     30.000 kr. 
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