
Referat fra generalforsamling i SSB 26.februar 2012 

Kl. 15.00 -17.00 

Ca. 30 deltagere 

Dirigent: Henrik Strunge 

Referent: Foreningsmedarbejder Morten Rosenvold Villadsen 

 

 Det konstateres at der er blevet indkaldt til generalforsamlingen rettidigt.   

 Indkomne forslag (ang. kontingentstigninger og vedtægtsændringer) er blevet varslet 

rettidigt og udsendt med indkaldelsen. 

 Formandskabets beretning v. Peter Gorm Hansen (se nedenfor) – blev aflagt uden spørgsmål 

og kommentarer, og beretningen blev godkendt. 

 Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 2011 går nogenlunde op. 

Forslag: 

Kontingentstigninger 

Forslaget er blevet præsenteret (omtrentlig 10 % kontingentstigning) og der er blevet spurgt 

opklarende og svaret derpå. 

 Ingen stemmer imod forslaget og forslaget blev vedtaget. Se de nye kontingentsatser 

herunder. 

 Vedtægtsændringer: 

 

§5a forslaget 

- ingen stemmer imod forslaget og forslaget er blevet vedtaget.  

 

§7 forslaget ændres til: 

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel via holdledere og trænere og via 

hjemmesiden eller mail 

 Ingen stemmer imod forslaget og forslaget er blevet vedtaget. 

 

Se de opdaterede vedtægter herunnder. 



 

Valg til SSBs formandskab 

Formandskabets arbejde bliver kort beskrevet af de siddende medlemmer og der er blevet opfordret 

til at interesserede melder sig.  

Henrik Strunge, Peter Gorm, Dan Kristensen og Ole Oksbroe genopstiller og vælges igen. 

Valg til Idrætsfabrikkens bestyrelse 

Idrætsfabrikkens bestyrelse har to repræsentanter fra SSB og Frank og Lars genopstiller og vælges 

igen.  

 

Fremtidigt arbejde i SSB (v. Peter): 

KIS – Københavns Idræts Samvirke 

En sammenslutning af idrætsforeninger i København skal sikre at idrætsforeningerne har et talerør 

som man også fra politisk side lytter til. 

 

DGI – børn med særlige behov projekt. 

SSB v. Peter Gorm fungerer som konsulenter for et DGI projekt vedrørende børn med særlige 

behov. SSB modtager honorar for dette arbejde. 

 

Fritidsguide Vesterbro  

www.fritidsguiden-vesterbro.dk – en oversigt over Vesterbros fritidstilbud - er kommet på nettet og 

skal fremover årligt vedligeholdes af SSB. 

 

Områdeløftet Vesterbro 

SSB ansøger om at få del i nogle af de midler som områdeløftet Vesterbro råder over. Blandt andet 

midler til Istedgade 79, ” Frivillighedsbutikken” og støtte til et motionsløb som man kan se 

nærmere på, på hjemmesiden. 

I øvrigt /evt. 

Der påpeges et behov for frivillige trænere på seniorsporet og at det også kunne være godt med flere 

herrer på seniorsporet. 

 

Generalforsamlingen afsluttes kl 17.00. 

 

 

http://www.fritidsguiden-vesterbro.dk/


Beretning, opdaterede vedtægter og de nye vedtagene 
kontingenter herunder: 

 

 

 

 

Formandskabets beretning 2012  

Efter beslutningen på generalforsamlingen i 2010 om at arbejde med en ny struktur i SSB har 2011 
stået i denne beslutnings tegn og formandskabet har brugt betydeligt mere energi på at snakken 
sammenhæng og synlighed end på aktiviteter.  
Der har været arbejdet med at etablere en tydelig politik i forhold til de frivillige instruktører, der har 
udmøntet sig i frivillig-kontrakter til beskrivelse af ”samarbejdet”, tøjpakke mm, samt det første 
samlede arrangement hvor frivillige, sporledere og formandskab kunne se hinanden i øjnene og i 
fællesskab begynde at sætte ord på den opgave vi har i fællesskab med at skabe sammenhæng i 
foreningen.  
Der har været arbejdet på at skabe den rigtige sporopdeling af aktiviteterne og at finde de ”rigtige” 
sporledere, på samme måde som der arbejdes på at skabe den nødvendige dialog mellem 
formandskab og sporledere. Eksempelvis er sporledere inviteret med på det årlige tematræf for 
formandskabet i januar. Set bagud ser vi at de spor der referer til målgrupper med særlige behov har 
svært ved at klare sig i den nye struktur og der vil ligge en særlig opgave fremover med at finde frem til 
en form der refererer til de krav der ligger omkring den enkelte målgruppe. Vi har i formandsskabet en 
oplevelse af at vi bevæger os i den rigtige retning i erkendelse af den proces der er sat i gang skal have 
tid.  
I forhold til arbejdet med at blive mere synlige lokalt er der etableret en vindue til gaden ved leje af 
butik i Istedgade 79 og med udgangspunkt i frivilligtræffet at få etableret en arbejdsgruppe omkring 
opstarten af et Motionsløb på Vesterbro til september… begge initiativer skal stadig bearbejdes for at 
finde den rigtige form.  
Vi oplever at administrationen, der jo er skåret ”voldsomt” til er ved at finde sin form. Der er stadig 
hængepartier, men i 2011 er der rykket voldsomt og mange ting er ved at være på plads selvom der 
selvfølgelig stadig vil være tilpasninger fremover. Kontoret er bemandet af Morten som jo blev ansat 
som foreningsmedarbejder primo 2011 og Sabrina startet op i fleksjob ultimo 2011.  
Medlemsantallet er stabilt omkring de 2500 – vort internetbaserede medlemssystem, Conventus, har 
på mange måder hjulpet administrationen med at få styr på de mange medlemmer.  
På aktivitetssiden har nogle aktiviteter været ramt af skybrudsskader primært i DGI-Byen og har haft 
svært ved at komme rigtigt i gang med sæsonen. Badminton er værst ramt og volleyball har 
simpelthen flyttet residens til Gladsaxe – lad os se om de vender tilbage.  
På Idrætsfabrikken har især fitnessrummet været ramt og de over foråret nystartede hold er stort set 
alle slået tilbage til nul – så vi har en opgave med at få aktiviteten tilbage på sporet og  få den tilpasset 
til de erfaringer vi også har fået i den korte periode vi har haft fitness på programmet.  
Via småprojekter er nye aktiviteter kommet til – zumba og skak er fint på vej og boksning bliver startet 
op i 2012.  
Facilitetssiden har som nævnt været præget af skybrudsskaderne i sommers – det gode har været at 
hallen på Idrætsfabrikken nu er sat i stand og at alle lokaler nu fremstår ”nye”. I forhold til Værkstedet 
arbejdes der stadig på at finde den rigtige løsning i forhold til opbevaring af materiel.  
Fodbolden har fået et kæmpe løft på facilitetssiden med etableringen af kunstgræs på den ene 11 
mandsbane på Bavnehøj… Bedre faciliteter i dagligdagen, sæsonen bliver længere og enkelte hold kan 
blive ”ude” hele året og dermed aflaste presset på de indendørs haltider.  



Generelt er vi i SSB rigtigt godt stillet med adgang til faciliteter, vi har løbende en øvelse med at sikre 
primetime dvs. kl. 16 – 20 til børn og unge og en øvelse med at sikre at dialog omkring lukning/ opstart 
af nye hold i forhold til optimal brug af tildelte lokaletider.  
Projektsiden har som en del af strukturomlægningen været nedprioriteret så udover de nævnte 
småprojekter, rettet mod opstart af nye aktiviteter, har vi kun haft fitnessprojektet kørende med 
afslutning i udgangen af 2011.  
Udmeldingen om en ny pulje med ”særlige integrationsmidler” har dog fået formandsskabet til at byde 
ind bl.a. fordi vi som tidligere nævnt kan se at sporene der indeholder aktiviteter for særlige 
målgrupper bl.a. pigesportssporet og kvindeaktiviteter hænger i forhold til administration, struktur og 
sammenhæng med de øvrige foreningsaktiviteter. Samtidig oplever vi at der i formandskabet ikke er 
kræfter til at udføre de tiltag vi gerne vil have sat i gang i forbindelse med omlægningen – så arbejdet 
med at etablere et ”arbejdende” formandskab, med at skabe sammenhæng og synlighed udadtil 
kunne også trænge til et yderligere fokus. Puljen giver mulighed for at få tilknyttet en 20 timers 
medarbejder i 3 år eller flere og det er hvad der er søgt på i forhold til ovennævnte opgaver. Vi får svar 
ca. 1 marts, det bliver spændende - ellers skal der findes andre løsninger på ovennævnte 
arbejdsopgaver.  
Nogle af sporlederopgaverne bl.a. i forhold til ovennævnte spor skal tilpasses og for at sikre økonomi i 
forhold til dette foreslår formandskabet et ”generelt” løft af kontingenterne. Hvordan de enkelte 
aktiviteter vil blive ”ramt” fremgår af fremtidig kontingentliste i denne indkaldelse. Vi håber på 
forståelse for dette og det nye kontingent skal stadig ses i relation til at SSB fortsat er et af de billigste 
idrætstilbud i København.  
På generalforsamlingen fremlægger formandsskabet også de vedtægtsændringer med henblik på 
stemmeret og valgbarhed som generalforsamlingen sidste år ”bad om”. De tager højde for 
aldersgrænse, forældre- og frivillig repræsentation i formandsskabet. Forslaget er til høring i DGI i 
forhold til juristeriet og kan evt. blive tilpasset i forhold til svar herfra.  
 
Til slut til alle der på et eller andet niveau har ydet en indsats med at få foreningens aktiviteter til at 
køre gennem 2011 – uanset niveau er alle hænder vigtige –  
på vegne af formandsskabet en STOR TAK TIL ALLE!!!  
 

Nye kontingenter fra september 2012 

Børnekontingent 700 → 750kr  
Seniorkontingent 700kr → 750kr*  
(Bedstevolley og morgensvømning inkl.)  
Etnisk kvindekontingent 800kr → 750kr*  
Voksenkontingent 1000kr → 1100kr  
Familiekontingent 1000kr → 1200kr  
Kvindesvømning 500 → 550kr**  
Kvindesvømning – frisvømning 300 → 550kr**  
Pigesvømning (ikke pigesportspor) 300 → 350kr**  
Store badedag kvinder 300 → 350kr***  
Store badedag piger/drenge 150 → 200kr***  
Forældresvømning 600kr → 500kr  
Motionssvømning 1000kr → 500kr  
 
* + 50kr yderligere 2013/2014  
** træner hver anden søndag. Ca. 20 gange årligt  
*** træner hver 4. søndag ca. 10 gange årligt 

Aktivitet nr. 2 (hel sæson/fuld pris) giver rabat på 200kr.  



 

Vedtægter for SSB per 26. februar 2012 

LOVE FOR SSB  
§ 1  
Foreningens navn er Studenter Settlementets Boldklub, i daglig tale SSB. Dens hjemsted er 

Vesterbro, København.  
§ 2a  
Foreningen er medlem af Dansk Arbejder Idrætsforbund, De Danske Gymnastik- og 

Idrætsforeninger, relevante specielforbund under Dansk Idræts Forbund og er underkastet 
disse forbunds love og paragraffer. Herudover er foreningen medlem af Vesterbro Idræts 
Samvirke.  

§ 2b  
Foreningen er herudover tilknyttet til Kristeligt Studenter Settlement.  
 
§ 3  
Formålsparagraf: Foreningens formål er med udgangspunkt i idræt at stimulere og udvikle 

medlemmernes sociale adfærd samt at sikre at Vesterbros beboere får bedre betingelser 
for at udvikle et aktivt idræts og fritidsliv.  

§4 Foreningen optager aktive og passive medlemmer fortrinsvis med bopæl på Vesterbro, 
København. Udmeldelse skal ske skriftligt. 

 
§5 Generalforsmalingen er foreningens højeste myndighed. På generalforsamlingen vælges et 
formandskab på 5 - 7 medlemmer for et år af gangen. Formandskabet konstituerer sig selv 
med formand og kasserer. Formandskabet udgør den daglige ledelse samt den besluttende 
myndighed mellem generalforsamlinger. 
 
§5a  
 
  
§ 5a  
På generalforsamlingen vælges 2 medlemmer til bestyrelsen på Idrætsfabrikken, SSBs 

Forenings- og Aktivitetscenter.  
 
For at have stemmeret på generalforsamlingen og være valgbar skal man være:  

 
 
- medlem af SSB og fyldt 16 år eller forælder til et medlem yngre end 16 år – dog kun én 

stemme per medlemskab.  

- ajour med kontingentbetaling  
 
Eller  

 
 
- aktiv frivillig med mere end 1 års anciennitet i foreningen  
 
 
 
 
 
 
 



§ 5b  
Formandskabet kan vælge at inddrage en eller flere personer i Formandskabets arbejde, der 

kan bidrage til at Formandskabet kan optimere sit virke. Disse personer vil ikke have 
stemmeret i forhold til formandskabet, men vil være underlagt de samme forpligtigelser 
som et fuldgyldigt medlem af Formandskabet. Personer som Formandskabet ønsker at 
inddraget i dets arbejde, skal have en større tilknytning til SSB.  

§ 6  
Formanden tegner foreningen. Formand og kasserer i forening har prokura til foreningens 

pengekonti. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gældsforpligtelser, dette gør alene 
foreningens formue.  

 
§ 6a  
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af den på 

generalforsamlingen valgte revisor, der vælges for et år ad gangen. Der vælges også en 
revisorsuppleant.  

 
§ 7:  
Ordinær generalforsamling afholdes i januar/ februar måned. Dagsordenen SKAL indeholde 

følgende punkter: 1) Formandens beretning 2) Regnskab 3) Indkomne forslag 4) Valg 5) 
Fremtidigt arbejde 6) Budget  

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel via holdledere og trænere 
og via hjemmesiden eller mail. 

 
§8  
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af formandskabet med mindst 14 
dages varsel og SKAL indkaldes når mindst ¼ af medlemmerne forlanger det – ledsaget af en 
dagsorden. 
 
§ 9  
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal foreligge skriftligt på denne. 

Vedtagelse kræver simpelt stemmeflertal. Dog kan lovændringer kun finde sted med 2/3 
majoritet. Hæftelsesgrundlaget i vedtægternes § 6 kan ikke ændres ved vedtægtsændring 
i medfør til denne bestemmelse.  

§ 10  
Hvis foreningen opløses anvendes et eventuelt overskud til fremme af idrætsaktiviteter for 

børn og unge på Vesterbro. En særlig generalforsamling beslutter den konkrete 
anvendelse af overskuddet i overensstemmelse med denne bestemmelse.  

 
Således vedtaget på Generalforsamling i SSB 26. februar 2012:  
Peter Gorm Hansen, Dan Kristensen, Ole Oksbroe, Henrik Strunge 
 

 

 

 

  

 

 


