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Velkomst ved Anders Boye og gennemgang af dagsorden, som udsendt.
Konstatering af rettidig udsendelse af dagsorden.
Præsentation af de tilstedeværende HB-medlemmer Kirsten Hansen, Jesper Tved Mortensen og ansatte
ved administrationen Marianne Johansen, Anders Boye og daglig leder Ebbe Rasmussen.
Status for KSI i året efter navneskiftet.
-

Forening under KU – USG er blevet til KSI og en forening under KU er faldet sammen med en
betragtelig økonomisk udfordring i kraft af forøgede huslejer. Nye medlemmer skal have en KUtilknytning og der har betydet, at en stor gruppe af potentiale deltagere ikke kan melde sig til
aktiviteter i foreningen. Gebyret ”ej-KU” er også en konsekvens af tilknytningen til KU og pålægges
de studerende medlemmer, der ikke har KU-tilknytning. De udspringer fra et krav om at
støttekroner fra KU ikke tilfalder studerende fra andre højere uddannelsesinstitutioner.

-

Nedgang i deltagerantal – Deltagerantallet er faldet og vurderingen er, at det er en blanding af dels
de prisforøgelser, som er lagt ned over alle hold, samt at der er en stor gruppe potentielle
deltagere, der ikke længere kan tilmelde sig KSI.

-

Nye vedtægter for alle klubber og afdelinger – Som en praktisk konsekvens af navneskift og den nye
relation til KU, så er alle afdelinger og klubber nu igen med at tilpasse de vedtægter, som de styres
efter.

-

Forøgede husleje-udgifter – I løbet af sidste år blev foreningen præsenteret for en markant forøget
husleje i forbindelse med aktiviteter i OM-hallen. Konsekvensen er blevet en generel prisstigning.

Diskussion:
Spørgsmål: Hvorfor har man valgt at blive en del af KU, når det har medført de udfordringer vi står i nu?

Anders Boye, administrationen (Herefter AB): Beslutningen om at blive en forening under Københavns
Universitet er afledt af et ønske fra KU om at sikre, at støttekroner fra KU ikke tilgår studerende eller
deltagere, der ikke er tilknyttet til KU. Foreningens generalforsamling blev herefter stillet overfor valget
mellem at foreningens hovedbestyrelse skulle arbejde for en sammenlægning med KU eller en model uden
tilknytning til KU. Præmisserne, kort skitseret, for en model for et fremtidigt USG under KU var
videreførelse af USG i kendte rammer med en forventet begrænsning på optag i kraft af et krav om KUtilknytning. Præmisserne for en model udenfor KU gik på en fuldstændig rekonstruktion af foreningen med
potentielt tab af nuværende lokale-rettigheder og -tildelinger samt dele af sekretariatet. Foreningens
generalforsamling valgte ved Generalforsamlingen 25/11 2015 at forfølge modellen med en konstruktion
indenfor KU. Som endeligt blev effektueret ved seneste generalforsamling februar 22/2 2017.
Læs mere om udmøntningen af beslutningen her.

Status for Motionsafdelingen – og talspersonens rolle.

Motionsafdelingen repræsenterer årligt ca. 3000 deltagere i foreningens to sæsoner. Motionsafdelingen
har 3 af Hovedbestyrelsens 9 pladser og har altså en stærk stemme i forhold til foreningens prioriteringer
og udvikling. På dagens måde kan vi opstille kandidater til valget af Motionsafdelingens repræsentanter. De
bliver valgt på årets generalforsamling 28/11.
-

Bindeledsrollen.

Holdenes talspersoner hjælper til at binde foreningen sammen. Praktisk og socialt kan det være med at
sikre, at holdet får tilmeldt sig holdspisningen, ture eller turneringer eller lignende.
Talspersonerne har også en vigtig rolle i forhold til at Hovedbestyrelse og administrationen har en kontakt
på holdet, i forhold til løbende afklaringer, spørgsmål eller ændringer for holdet. Det er en stor hjælp for
mange af foreningens trænere, hvis en talsperson eller holdkaptajn kan løfte opgaver for holdet, der ikke er
direkte tilknyttet til undervisningen, men som skaber kvalitet for holdet.
Man er ikke forpligtet som talsperson til at løfte mere end man kan overskue, men nogle gange kan en
gruppe have brug for en, der tager teten og skaber muligheden for at andre kan byde ind.
Opstår der udfordringer på holdet – mellem hold og træner, med faciliteterne eller andre forhold eller
andet, så er det vigtigt at administrationen og Hovedbestyrelsen kan have en dialog med en deltager fra
holdet. Her er talspersonen central i forhold til at holdet får de bedste rammer for udfoldelse.
Husk at I er velkomne til at skrive på kontor@usg.dk
Læs gerne mere om talspersonsordningen her.

Diskussion
Spørgsmål: Vi bliver simpelthen skoldede i bruserne på KF9, kan der gøres noget.

AB, administrationen: Det er noget af det vi kan gå direkte videre med fra administrationens side – så det
gør vi og vi vil meget gerne have den feedback løbende, når I oplever noget. Desværre har det været et
tilbagevendende problem siden etableringen af KF9 – men vi bringer det videre.
Spørgsmål: Hvordan er det med lejer-relationen på Nørre Allé, det er uklart og nogen gange
uigennemskueligt for os, hvem der er ansvarlige for reparationer eller udstyr på Nørre Allé – hvem skal man
gå til?
AB, administrationen: Vi er godt hjulpet af de vagter, der arbejder på anlægget og de fleste ting kan vi klare
med det samme. På dagen kan en del udfordringer klares ved kontakt til vagterne på det nummer, som er
hængt op i hallerne, ellers skal de meldes ind til os i administrationen og så må vi løse det efterfølgende.

-

Arrangementspuljen

Arrangementspuljen er jeres chance for at få støttet tiltag og initiativer for holdet, idrætsgrenen eller
bredere endnu. Om det er støtte til deltagelse i turneringer, inspirationsture eller aktiviteter, der er tættere
knyttet til holdenes hverdag, så er der muligheder i at søge puljen. Puljen har støttet ture for dansehold til
forestillinger, turneringsdeltagelse for volleyballhold, afvikling af intern KSI Krydsfit konkurrence og meget
mere. Du kan læse mere om arrangementspuljen og muligheder her – giv det en tanke om det ikke lige er
noget for dig og dit hold.

Afstemning om nye vedtægter for UMI/Motionsafdelingen.
De udsendte vedtægter for Motionsafdelingen i KSI blev sat til afstemning med krav om 2/3 flertal blandt
de fremmødte. Forslaget blev vedtaget enstemmigt af de fremmødte Talspersoner.
Du kan se de vedtagne vedtægter lige her

Holdets dialog med træneren
Dialogen med underviserne på vores hold er helt centralt i forhold til at sikre gode rammer for træningen
på holdet. Talspersonerne kan være bindeled og dynamo både i forhold til det sociale aspekt, men også i
forhold til hvis der er elementer i træningen, som deltagerne har spørgsmål til eller ønsker ændret. Vigtigt
for os at holdet afstemmer oplevelser – gerne med talspersonen som midtpunkt – inden man gå til
underviser eller administrationen. Hvad er jeres oplevelser på holdene?
Diskussion
Floorball – Overgang fra medspiller til underviser har krævet sit og er endt godt, men det har da krævet
noget. Ingen tvivl om det. Vores oplevelse er faktisk at han har kunne forventingsafstemme selv – fordi han
selv har været med så længe. Han har måske nogle ønsker om tekniske øvelser, men han ved også at
gruppen faktisk har et stærkt ønske om at spille meget kamp-nært, så det er naturligt med i planlægningen.
Basket - Hvordan er det med undervisningssprog i forhold til udenlandske deltagere? Vi har oplevet at
nogle af vores udenlandske deltagere har måtte spørge os andre i forbindelse med øvelsesopsætning da
instruktionen foregår på dansk. Men vi har også haft en vikar, der ”bare” kørte undervisningen på engelsk
og det var lidt nemmere for de udenlandske deltagere?

AB: Nogle hold er klart defineret som engelsktalene, så forventningen er klar hos deltagerne. I nogle af
vores aktiviteter er det vigtigt af sikkerhedshensyn at instruktion bliver givet på dansk til holdet flertal og så
måske efterfølgende kan gives individuelt på engelsk til engelsktalende deltagere.
Der er mange løsninger, der kører rundt i hallerne, og det bedste vej er egentlig at aftale det på holdet og få
hørt, hvad der fungerer for de deltagere, der ikke kan få instruktionen på dansk. Det kan være individuelt
fra hold til hold. Det kan jo også være en del af holdets forventningsafstemning i starten af sæsonen – at
det bliver italesat, så der for deltagerne er klare linjer.
Balancen mellem Ej-stud og Ej-KU-prissætningen
En konsekvens af de nye vedtægter for foreningen er også introduktionen af et nyt gebyr – nemlig ”ej-ku”
gebyret, der rammer studerende medlemmer, der ikke er tilknyttet KU. Det er vigtigt for os i
administrationen at få en pejling på om niveauet er ramt rigtigt i forhold til den samlede prissætning.
Diskussion:
Morgentæsk: Vi er et hold, der har en fast stamme, der har været med i en del sæsoner nu og det er klart
en udfordring for en del, at ikke-KU-ere nu skal betale en væsentlig højere pris end andre på holdet. Det
virker højt.
Svømning: Det virker som et ok leje, men det handler måske også om, at prislejet for svømning er godt
sammenlignet med andre tilbud til samme gruppe.
Ballet: Jeg er deltager på et af de små ballethold, og der er prisen blevet meget høj, når man skal lægge en
ej-KU-gebyr oveni. Og det er jo en udfordring, når det kan betyde, at holdet potentielt må lukkes.
Floorball: Prisen virker høj og det er oplevelsen også hos os – blandt andet fordi den ene af ugen to
træninger ligger kl. 16 og derfor er svær for mange at nå. Og prisen er på niveau med eller endda højere
end hvad turneringsfloorball koster i andre klubber.
AB, Administrationen: Netop Ballet med to undervisere på og floorball med to ugentlige træninger rammer
jo et højt prisleje af hensyn til antal træner-timer. Og hvis holdet er tæt på smertegrænsen prismæssigt, så
kan gebyret, der pålægges ej-KU-studerende oveni gøre udslaget og forhindre at folk tilmelder sig.
Opstilling og valg til FU.
I kraft af Motionsafdelingens nye vedtægter, så er der nu 6 pladser frie til Motionsafdelingens
Forretningsudvalg og det skal afklares om vi her på mødet har nogle, der ønsker at stille op. På mødet
konstateres det at Kirsten Hansen ønsker at opstille til Motionsafdelingens Forretningsudvalg, samt at der
på aftenen ikke er andre, der ønsker at stille op. Derfor udvides fristen for opstilling indtil fredag 10/11 kl.
12:00. Du opstiller ved at sende en mail til kontor@usg.dk med angivelse af navn samt holdkoder.
Opstillinger til HB
Motionsafdelingens 3 pladser i Hovedbestyrelsen besættes via valg på selve generalforsamlingen.
Kandidater kan opstilles her på mødet eller kandidater kan melde deres kandidatur inden 14/11. på
kontor@usg.dk med angivelse af navn og holdkode(r).
På mødet konstateres det, at Kirsten Hansen (dans) opstiller til en af motionsafdelingens pladser.
Opsamling og tak for i dag

Mødet afsluttes med opsamling og opfordring til at sprede ordet om muligheden for opstilling til dels
Motionsafdelingens Forretningsudvalg og Motionsafdelingens 3 pladser i foreningens hovedbestyrelse.

