Vores vigtigste ressource
Alle der løser opgaver for KS
Tak til alle KS er en aktiv
klub hvor mange bidrager
med ideer og arbejdskraft
Udfordring: Organisere os
så flere igangsætter nye
initiativer og deltager i
eksisterende opgaver

Flere medlemmer
Medlemmer
2013 2.075
2012 1.641
2011 1.323
2010
961
2009
844
2008
772

kontin
gent
537.000
415.000
323.000
245.000
217.000
194.000

fra
fald
18%
20%
18%
24%
18%
18%

Udfordring
Fortsat fremgang kræver at
der udvikles/ bemandes nye
aktiviteter – og at vi kan
administrere medlemmer og
aktiviteter
DM sprint foto Bent Hjarbo

Større indtægter
Indtægt
2013 1.962.000
2012 1.526.000
2011 1.380.000
2010 1.252.000
2009
926.000
5 års gennemsnit

Overskud
297.000 10%
154.000 10%
53.000
4%
183.000 15%
130.000 14%
141.000 12%

Foto Bent Hjarbo
Udfordring: Bemande aktiviter, så vi får
max nytte effekt af pengene

Foto Maggie Olkuska

Stigende markedsandel
Vores egen forklaring
• Vinteren hjalp os i år
• Vores tilbud i Danmark bliver
bedre og flere
• Vi tilbyder flere ture
• Vores hjemmeside har
relevant indhold
• Vores blad er flot og vi lægger
flere blade ud i ski-butikker
(nye medlemmer)
• Vores medlemsadministration
fungerer med stor omhu

DM snowboard 2012
Foto Maggie Olkuska

Men vi har nogle udfordringer
• Vi løser de opgaver som vi
synes er mest interessante
• Vi løser dem på hver vores
måde (dokumentation – uha)
• IT-systemet til vores
medlemsdatabase er fra 1990
• Vi har ingen fællessystem
eller procedurer for ture
• Vi har ingen ydelser
(kontingent eller ture) som
man købe og betale med
online betaling
• Vores organisation (disciplin
udvalg) har nået grænsen
DM Freeride april 2012

4.000 medlemmer om 5 år
Fordoblingstid 5 år
• Fra 500 til 1.000 (5 år)
• Fra 1.000 til 2.000 (5 år)
Udfordring
• Vi har svært ved at klare
2.000 medlemmer med
nuværende organisering og
bemanding
•Vi skal forbedre vores tilbud
hvis vi fortsat skal vokse

Hvor skal vi sætte ind?
Datagrundlag Hver bestyrelsesmedlem har peget på 5
indsatsområde (prioriteret). Højeste prioriet har vægt 5, øvrige
har vægt 4,3,2,1
Tema

Kommentar

Vægtning

IT

Bedre IT-systemer

30

Organisering

Retænke hvordan vi organiserer bestyrelse,
udvalg, opgavegrupper

23

Administration

Vi skal købe flere timer til administrative
opgaver (Professionalisering)

23

Ydelser/aktiviteter

Vi skal sikre at vores ydelser stadig udbygges
og forbedres (træning, ture m.m.)

19

Anlæg

Anskaffelse/drift af anlæg og klubhus

12

Motivation

Er det attraktivt at løse opgaver i KS
(f.eks. Træning, ture, stævner, events)

05

Økonomi

Vi skal stadig have styr på økonomien

04

Organisering efter tema
Tema

Disciplinerne bemander temaudvalgene

Anlæg og
klubhus

Udvikling og drift af de anlæg vi har (skiløjper, Jibarena, Thoraxtrainer m.m.). Finde permanent løsning på klubhus

Børn og
ungdom

Vi skal udbygge aktiviteter for børn og ungdom. Lige nu har vi for
lidt fokus på børn/unge

Motion og
træning

Udvikle og styre den ugentlige træning i Danmark. Koordinere
aktiviteter til alle langrendskonkurrencer vores motionister
deltager i: Vasaløbet, seedningsløb, andre Worldloppet løb m.m)

Skiture

Udvikle vores skiture, fx partnerskaber med rejseleverandører,
værktøjer til vores turarrangører, nye turkoncepter

Instruktører
og trænere

Rekruttere, fastholde og videreudvikle vores instruktører, så vi
sikrer høj kvalitet på vores træning både i ind og udland

Elite

Udvikle og fastholde vores elite (udvalg har eksisteret i 5 år)

Konkurrencer
og events

Udvikle og afholde konkurrencer: e-løb, rulleski, langrend, jibarena i Danmark og DM er i udlandet

