
Referat fra bestyrelsesmøde i GKF 24. april 2017 kl. 19.00 – 22.00 i varmestuen 

Deltagere: Sigga, Sanne, Mette, Pernille, Malene, Karsten, Jesper, Ronnie  

Afbud: Anette  

Mødeleder: Sigga  

Referent: Pernille  

# Emne Ansvarlig  Beslutning 

1.  Godkendelse af dagsorden Pernille   Dagsordenen blev godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra mødet d. 28. 
marts 2017 

Pernille   Referatet blev godkendt og vil efterfølgende blive lagt på hjemmesiden 

3.  Formandskabet Sigga og 
Sanne 

  Plan for ansættelse af ny cheftræner blev drøftet, herunder at der snarest 
muligt laves opslag på DSU’s hjemmeside 

 Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af Sigga, Sanne, Mette og 
Karsten 

 I overgangsperioden, indtil der er fundet en ny cheftræner, kan Julie 
Bidsted dække ind træningsmæssigt, herunder også til udarbejdelse af nye 
programmer. Emilie Muff er p.t. skolefri og arbejdssøgende og kan, 
sammen med de øvrige hjælpetrænere, ligeledes dække ind.  

4.  Kasserer Mette   Henning har færdiggjort regnskabet for 1. kvartal, og Mette har overtaget 
bogføringen herfra 

5.  DSU Sanne   Fristen for at ansøgninger vedr. DSU’s Terminsplan 2017/2018 er udskudt 



til 1. maj, så vi afventer fortsat svar på vores ansøgning om at afholde 
mærkeprøve  7. oktober samt, Dancup og Funskate 2 Øst 

 DSU kontaktes vedr. deres oplæg til nyt mærkesystem, som kun er udsendt 
til høring hos klubbernes cheftrænere, ikke til klubberne selv 

6.  Bestyrelsens årshjul Alle   Campudvalget (Karsten, Ronnie, Bettina (Sarahs mor) og Christina (Fridas 
mor)) sender invitationen til sommercamp ud i indeværende uge. Der 
kommer en overordnet plan i løbet af den kommende uge.  

 Henset til trænerskiftet udskydes skøjte/hjem samtaler til efter 
sommerferien. I stedet afholdes forældremøder for alle E/M hold inden 
ferien 

7.  Orientering fra udvalg    Orientering fra sportsudvalgsmødet 7. april, herunder status på 
programmer samt at vi har givet Hørsholm lov til at komme og træne på 
forårsis på de ispas, hvor der er plads (ligesom Herlev) 

 Isudvalget holder møde den 25. april vedr. isfordeling for den kommende 
sæson, herunder morgenis 

 Orientering fra ”Funskate-ansvarlige” mødet i Odense d. 22. april, hvor 
Malene deltog (Grazyna var forhindret).  Det blev bl.a. drøftet, at 
klubberne har forskellig tilgang til mærkeprøver og dermed, hvor ofte 
løbere rykkes op i grupperne. Funskate Free får også i den kommende 
sæson mulighed for at deltage i en K-konkurrence, hvor man som noget nyt 
får mulighed for at tage et halvt basismærke. Klubberne blev opfordret til 
at kommunikere ud til forældrene, at de ikke skal være i 
omklædningsrummene til konkurrencer! 

 Bestyrelsens beslutning om etablering af et nyt F4-hold har været taget op i 
sportsudvalget. 25 løbere udvalgt af trænerne har fået tilbuddet, hvoraf 20 
umiddelbart har sagt ja. Der arrangeres et info-møde for disse løbere og 
deres forældre søndag den 29. april. 



8.  Fra forrige møde – opfølgning     

9.  Andre tovholdere 
 Udvalg vedr. input fra skøjteløberne 

   

10.  Beslutningspunkter/Punkter til drøftelse    Baggrunden for oprettelse af ”Aspiranthold” og nyt F4 kommunikeres ud til 
medlemmerne 

 Der holdes et informationsmøde om strukturen i konkurrencesporet inden 
8. maj, hvor der er tilmeldingsfrist for mærkeprøve 20. maj  

 GKF tilmeldes ”Fantastiske Foreninger” og chancen for at vinde Lokale og 
Anlægsfondens pris på 100.000 kr. til Årets Fantastiske Forening. Alle 
stiftede foreninger i TV 2 Lorrys region har kunnet tilmelde sig. 

11.  Datoer for kommende bestyrelsesmøder    De kommende møder afholdes 22. maj og 13. juni. Første møde efter 
sommerferien er (tentativt) fastsat til 8. august 

12.  Eventuelt    

 


