
 

 

Bestyrelsesmøde GKF 

 

Tirsdag d. 15.november 2022 

 

Sted: Varmestuen 

Tid: kl. 18-22 

 

Initialt møde med Dima vedr. nedenstående 4 punkter (kl. 18-19:15): 

 

1. Juleshow - den 17.12.22 kl. ca. 10:30-13:00 – overordnede idéer gennemgået.  

2. Dato for Gallashow (Sportspark spørger om det evt. ligge tidligere end 14. april? jvf. mail fra Eva d. 3/10 vedr. Stars 

og slutspil. Dette er svært pga. konkurrencer for både GKF og kampe for Stars i weekenderne inden. Tovholder: 

Sara 

3. Status på samtræning med Hørsholm for de ældste eliteløbere. Der er aftalt flere søndage / tirsdage. Vi er meget 

glade for dette samarbejde. 

4.  Hjælpetræner ekstra med til FunSkate-konkurrencer afh. af antal tilmeldte. OK. Vurderes inden hver FunSkate-

konkurrence når vi kender deltagerantallet. 

 

Dagsorden/referat for mødet for bestyrelsen: 

Valg af ordstyrer (Emilie) og valg af referent (Nina)   

1. Godkendelse af dagsorden. Ja. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Ja. 

3. Nyt fra formandskabet,  

a. World ice skating day 4/12, tovholder: Sara 

b. Status på is i sparetider/sparringstider. Opfordres til ikke at have konkurrencebelysningen tændt ved alm. træning i 

ishallerne.  

c. Nye eller flere istider, status diskussion. Tovholder Sara. Frigivede tider i skoleferier bookes hvis vi har hold, som 

kan træne i givne tidsrum. 

 

4. Kasserer - økonomi v. Bettina   

a. Regnskab for OK22. Gennemgået.  

b. Budget opfølgning 2022. Gennemgået. 

c. Budget og kontingenter for foråret 23 

d. Aflønning af rulletrænere (Sara).  

e. Sponsor situation (Nina/Emilie). Status gennemgået. 

f. Forslag vedr. påske- og sommer camp. Gennemgået og talt om uger, afh. af is.  

g. Optimering for F, E, K og M løbere. 

 

5. Juleferie og træningsplan: Doodle vedr. hvem der er hjemme for hvert af de hold som træner. 

6. Træningsplan for januar, trænerbesætning + privat timer udenfor træningsplanen. 

7. Evt. Kunstskøjter kan lejes ved børnefødselsdag for medlemmer. OK. Samlet engangsbetaling for samlede 

antal skøjter der skal lejes skal gøres inden arrangementet. Tovholder: Sara 

 

 


