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Kære FKIF’er                   Frederiksberg den 11. april 2017 
 
 
 
I henhold til kapitel 4 i foreningens love indkaldes til 
 
 

Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forenings  
ordinær generalforsamling i 

Frederiksberg Hallerne, lokale 4 
onsdag den 26. april 2017, kl. 19.30 

 
 
med følgende dagsorden: 
  
Punkt  1: Valg af dirigent 
  2: Formandens, spilleudvalgets og ungdomsudvalgets beretning 
  3: Regnskab 2016  

4: Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent og indskud,        
samt bidrag til fonde  
Bestyrelsen har et forslag til kontingentstigning (se side 3). 

5: Budget 2017 
6: Fremtidigt arbejde 
7: Valg af medlemmer til bestyrelsen 
På valg er formand Michael Andersen (villig til genvalg), eliterepræsentant Camilla Haurdahl (villig til 
genvalg), ungdomsrepræsentant Robert Leu (ønsker ikke genvalg) og veteranrepræsentant Bent Bæk 
Jensen (villig til genvalg). 
Ungdomsformand Thomas Fjeldberg, kasserer Søren Nielsen og seniorrepræsentant Gitte 
Frederiksen er ikke på valg i år. 
8: Valg af revisorer 
På valg er Willy Rasmussen og Michael Christiansen (begge er villig til genvalg).  
9: Valg af fanebærer 
På valg er Mads Busk.  

   10: Eventuelt  
 

 
Regnskab 2016 og budget 2017, se næste side. 
  
 
 
Med venlig hilsen 
 
FKIF’ s bestyrelse 
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RESULTATOPGØRELSE  
 

 
REGNSKAB  BUDGET REGNSKAB BUDGET 

1.JANUAR - 
31.DECEMBER 

 
            2016         2016              2015         2017 

Kontingent – senior 
 

               233.698 241.800 246.811 252.910 

Øvrige indtægter - senior 
 

               138.735  112.225 95.890 100.775 

Udgifter - senior 
 

-387.667 -327.100 -375.998 -327.100 

Andel af fællesomkostninger 
 

-23.216 -26.467 -43.317 -20.683 

Seniorafdeling, netto 
 

-38.450 458 -76.615 5.902 

       
Kontingent - ungdom 

 
87.355 86.200 76.515 97.755 

Øvrige indtægter - ungdom 
 

85.170 70.000 97.351 50.000 

Udgifter - ungdom 
 

-172.140 -141.000 -103.415 -135.300 

Andel af fællesomkostninger 
 

-11.608 -13.233 -21.659 -10.342 

Ungdomsafdeling, netto 
 

-11.223 1.967 48.791 2.113 

       

Resultat 
 

-49.673 2.425 -27.823 8.015 

        
 
 
Detaljeret regnskab og budget kan ses på vores hjemmeside: www.fkif.dk fra den 18.4.2017  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.fkif.dk/
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FKIF’s bestyrelse har følgende forslag til generalforsamlingens punkt 4:  
 
Grundet stigende omkostninger til driften af Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, har 
foreningen haft underskud i år 2015 og i år 2016. Dette kan ikke fortsætte og da vores kontingent 
har været uændret i mange år, foreslår bestyrelsen følgende kontingent stigning fra sæsonstart, 
august 2017:  
 
Ungdom stiger med kr. 300 pr. år. Det betyder, at kontingent for sæsonen 17/18 vil være kr. 1.400 
for ungdom under 18 år og kr. 1.100 for Miniton spillere (nybegyndere sammen med en ledsager).  
 
Seniorspillere med træner stiger med kr. 500 pr. år (kr. 400 i medlemskontingent og kr. 100 i 
boldpenge). Det betyder, at kontingent for sæsonen 17/18 vil være kr. 2.400 for spillere over 25 år 
og kr. 2.100 for spillere under 25 år.  
 
Seniorspillere uden træner stiger med kr. 300 pr. år (kr. 200 i medlemskontingent og kr. 100 i 
boldpenge). Det betyder, at kontingent for sæsonen 17/18 vil være kr. 2.000 for spillere over 25 år 
og kr. 1.700 for spillere under 25 år.  
 
Medlemmer over 65 år fortsætter med samme kontingent som medlemmer under 25 år. Men nye 
medlemmer, som fylder 65 år fra august 2017, får ikke kontingent nedsættelse. 
 
 
Samtidig ønsker bestyrelsen at foreslå følgende kontingent stigning fra sæsonstart, august 2018:  
 
Ungdom fortsætter uændret. Det betyder, at kontingent for sæsonen 18/19 vil være kr. 1.400 for 
ungdom under 18 år og kr. 1.100 for Miniton spillere (nybegyndere sammen med en ledsager).  
 
Seniorspillere med træner stiger med kr. 300 pr. år (kr. 300 i medlemskontingent). Det betyder, at 
kontingent for sæsonen 18/19 vil være kr. 2.700 for spillere over 25 år og kr. 2.400 for spillere 
under 25 år.  
 
Seniorspillere uden træner stiger med kr. 300 pr. år (kr. 300 i medlemskontingent). Det betyder, at 
kontingent for sæsonen 18/19 vil være kr. 2.300 for spillere over 25 år og kr. 2.000 for spillere 
under 25 år. 
 
På vegne af bestyrelsen 
 
Michael Andersen  


