
 

 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 7. september 2022   

Sted: Varmestuen i Hallen               kl.:  19 – 22 

Deltagere: Sara, Carina (ordstyrer), Bettina, Nanna, Emilie, Lone (Teams), Nina (referent) 

Afbud fra: Julia 

Dagsorden: 

Valg af ordstyrer og valg af referent 

1) Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

2) Godkendelse af referat fra seneste møde (16. august 22) samt opfølgning på relevante punkter fra 

referatet - (status på spejle/reception). Projekt forventes færdigt medio sep. 22. 

3) Nyt fra formandskabet. Kommer i punkter nedenfor. 

a. Terminsplan fra DSU. Der er fortsat behov for at byde ind på flere aktiviteter. Kan vi hjælpe med mere? 

F.eks NTG (22-23.4.23) eller Forårsfinale (18+19.3.23 Novice og ældre). Tovholder: Sara (undersøger om vi 

kan få is). 

4) Kasserer 

a. budgetopfølgning + økonomien omkring to skk hold. Gennemgået. Hele venteliste for ssk er nu inviteret 

til prøvetimer. Mange nye medlemmer. Plads til flere små løbere på ssk. Familieholdets venteliste 

inviteres. Hold-i-hånd trænere kan hjælpe i stedet for forældre.  

b. praktik omkring hold-i-hånd trænere, aflønning og bookning. Tovholder: Bettina  

5) Funskate: Funskate-ansvarlig (Julia L) versus funskate-kontaktperson (Lone) og ansvarsområder. 

Vedr. tilmeldinger til Funskate konkurrencer, så hjælper Emilie med oplæring deri. Lone aftaler med 

Julia vedr. fordeling af opgaver i Funskate-sporet. Lone sørger for det administrative fx i form af 

udsendelse af mails med tilmeld. etc til konkurrencer. Julia tjekker tilmeld lister inden de 

fremsendes til Funskate-udvalget/DSU.  

6) Årshjul (info om skk, OK (ansvarsområder blandt bestyrelsen fordelt), tilmelding Funskate (Lone), 

Halloween (d. 31-10 i ssk tid). Skøjte-hjem-samtaler/løbermøder (Dima)). 

7) OK - opgavefordeling, mad til caféen (bestillinger undersøges). 

8) Trivsel. Opdatering af forældre WhatsApp grupper (gøres af administrator, en forælder på holdet). 

Whats App grupperne er forældredrevet. Forventningsafstemning i bestyrelsen ift. Tid for besvarelse 

af beskeder (mail/WhatsApp). 

9) Træningsplan, (henvendelser, tovholder på bestyrelsens henvendelser: Sara som taler med Dima 

derom).  

a. EK1*1 ugentligt (mandag). Holdet er fyldt. Undersøger mulighed for at flere løberne, som ønsker at gå 

på EK1*1 kan tilbydes en anden ugedag end mandag. For EK1-alle dage er der løberønske om fordelt 

springtræning, så det ikke ligger 3 dage i træk. Sara undersøger mulighed for om vi evt. kan få is torsdag 

aften eller om det kan arrangeres anderledes. Evt. mulighed for dans for EK1*1. Tovholder: 

Bettina/Emilie.  

b. Familiehold/ssk. Familieholdet fyldt. Muligheder for at invitere ventelisten til familieholdet på andet 

tidspunkt (evt. i ssk tid hvis plads). 

c. Kan M2 (som pt. er et lille hold) evt. have 1eller 2 timer af deres nuværende træningstimer på is med 

SpringsK. Sara taler med trænere inkl. overvejelser om antal trænere på isen. 

d. Mulighed for balletundervisning igen - måske i samarbejde med andre klubber (tovholder Bettina/Sara).  



 

 

e. Der er overordnede, vejledende regler for hvilket hold en løber kan gå på. Holdsætning er trænernes 

beslutning. Økonomien i de forskellige holdsætninger gennemgås i bestyrelsen. Løbende dynamikker 

f.eks. i forhold til holdstørrelser, aldersfordelinger, skøjteniveau og istider kan også indgå i overvejelser 

om hold.    

10)  Besøg af Rosita/DSU - ATK- samarbejdsklub? Vi har hørt Rositas indledende oplæg derom ved 

seneste møde, og der er rigtig mange gode aspekter og perspektiver. Vi ønsker mere viden og 

erfaring fra andre klubbers forløb i forhold til dette. Vi vil også gerne vide mere præcist hvad et evt. 

forløb indebærer. Vi har i forvejen fra denne sæson startet på en træningsplan som indeholder flere 

aldershensyn samt træninger over og under niveau med flere hold. Ligeledes har vi stort fokus på de 

sociale traditioner i klubben igen (efter Corona).   

11) Evt. Næste møde onsdag d. 28. sep. 2022 kl. 19-22 i klubrummet.    

 

 


