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: Den nye
organisation skal fungere, så
det bliver lettere for alle at
igangsætte nye opgaver og
videreføre i eksisterende
opgaver

Medlemstal stiger ikke
Medlemmer
2014
2013
2012
2011
2010

2.150
2.075
1.641
1.323
961

kontin
gent
565.000
537.000
415.000
323.000
245.000

fra
fald
32%
18%
20%
18%
24%

Større frafald
•737 ind, 662 ud, 75 netto
stigning denne sæson
•729 ind, 295 ud, 434 netto
stigning tidligere sæson
•Vi ved ikke den høje frafalds
procent er kun er i år eller vil
fortsætte
DM sprint foto Bent Hjarbo

Større indtægter
Indtægt
Overskud
2014 1.817.000
93.000
5%
2013 1.962.000 297.000 10%
2012 1.526.000 154.000 10%
2011 1.380.000
53.000
4%
2010 1.252.000 183.000 15%
5 års gennemsnit 161.000 10%

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

Foto Maggie Olkuska

Slut på 10 års stigende markedsandel
2013 – det sagde vi om vores
stigende markedsandel

2014 – Hvordan har det udviklet sig

Vinteren hjalp os i år

Kun få skidage i Danmark

Vores tilbud i Danmark bliver
bedre og flere

Stadig samme gode tilbud. Thorax
træning betales som separat ydelse

Vi tilbyder flere ture

Stort set uændret udbud af ture

Vores hjemmeside har relevant
indhold

• www.ks-ski.com er uændret
• www.ks-ski.klub-modul.dk er
kommet til som ekstra portal

Vores blad er flot og vi lægger
flere blade ud i skibutikker (nye
medlemmer)

• KS blad holder standarden
• Skiforbundet udsender nu ikke
deres blad til medlemmerne

Vores medlemsadministration
fungerer med stor omhu

• Uændret omhu
• Er vi mindre tilgængelige for nye
medlemmer på www.ks-ski.klubmodul.dk

Nogle udfordringer
Det sagde vi i 2013

Status i 2014

Vi løser de opgaver som er mest
interessante

Ingen ændring

Vi løser dem på hver vores måde –
dokumentation uha

Ingen ændring

IT-systemet til vores
medlemsdatabase er fra 1990

Nyt IT-system med online
indmeldelse og betaling. (Et
udfordrende system)

Vi har ingen ydelser (kontingent eller I nyt IT-system kan man f.eks.
ture) som købes og betales online
•Tilmelde sig ture
•Booke træningstider (thorax m.v.)
Krævende at oprette ture m.v.
Ingen fællessystem eller procedure
for ture

Ingen ændring

Vores organisation (disciplin udvalg) har
nået grænsen

• Ny organisation (temaopdelt)
• Det tager tid at få den til at fungere

