
 

 

Bestyrelsesmøde GKF 

 

Torsdag d.  5. januar 2023 

 

Sted: Varmestuen   Tid: kl. 19 – 22 

 

Deltagere: Bettina, Emilie, Lone, Carina, Sara, Nanna, Nina 

Afbud fra: Julia  

 

Dagsorden: 

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

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt. 

3. Nyt fra formandskabet - Dato for OK 23 afh. af DSUs øvrige samlinger/konkurrencer (Carina).  

4. Nyt fra kassereren. Årsregnskab er ved at blive afsluttet af Rikke (bogholder), derefter kan det afsluttes af 

Bettina og godkendes hos revisor. Kontingent-opkrævninger for 1. halvår 2023 sendes snart ud.  

5. Træningsplan.  

a) Tilstræbes at træningsplaner kommer ud i lidt bedre tid.  

b) Ønskes flere istider i tidsrummet 18-21:30 (EK1). Til næste Isudvalgsmøde spørges igen. Vi ved fra 

tidligere Isudvalgsmøde i efteråret 2022, at STARS har samme ønsker. 

c) EK1 ønsker bedre plads på isen (mandag er meget fyldt) samt mulighed for træningsdage, som passer 

bedre til konkurrencedeltagelse i forhold til at kunne løbe program. Der ønskes aftentider. Mulige 

løsninger: EK1-mandag kan evt. vælge at træne med EK1 lørdag af hensyn til antal løbere på isen 

(mail: Emilie). Alternativt kan EK1s søndagstime evt. rykkes til fredag tidlig aften med EK2 (Sara og 

trænere). 

d) Muligt med evt. prøveperiode på 2 uger ved tilbud om ryk til hold med mere træningsintensitet. Der 

betales i givet fald differencen af kontingentet.  

e) Trivsel – DSUs nye ATK materiale sendt ud til hele bestyrelsen i god tid inden mødet og kort drøftet 

på mødet. Der er Teams møde med DSU d. 25. jan. kl. 20-21 derom. Nyuddannede hjælpetrænere har 

lært om det nye ATK indenfor DSU. DSU planlægger nye kurser for tidligere uddannede trænere i 

DSUs nye ATK med DSUs tilpasnings til Kunstskøjteløb som sport med tidlig specialisering. Alle har 

fået mail via Carina med link. 

6. Privattimer (og MUS med trænerne i følge årshjulet). (Sara og trænere). 

a) ”Need to have” privattimer prioriteres. Eks: Programmer, justering af programmer, behov af anden årsag 

(defineret af træner eller løber).  

b) ”Nice to have” privattimer kan holdes i WannaSport-tider, eller hvis der er is og tid jf. ovenstående punkt a.  

7. Dans. Punktet udsat. 

8. Tøj, Fleece eller andet? Punktet udsat. 

9. Gallashow, dato og tema. Dato skal rykkes frem, da vi ikke har is i Hal 1 på oprindeligt planlagte dato i april. 

Mulige datoer er evt. d. 22. eller d. 23. marts. Tema (? HC Andersen, som tidligere var planlagt): Trænere. 

(Carina). Dato (Sara). 

10. Evt. 

a) Foreninglet og ventelister. Bettina og Sara gennemgår ”vejene” i/med FL samt muligheder for 

fjernelse af oprettede, som ikke starter eller responderer på svar. 

b) Konkurrencer og mail. Trænere informerer nyoprykkede løberes forældre (barn) om hvornår de skal 

melde til første konkurrence, og hvis der er en konkurrence de ikke når at blive klar til f.eks. lige efter 

en oprykning (Emilie). 

c) Camps. Ongoing. (Bettina, links til uge 30 og invitation) 

 

Punkter som overføres til næste møde 31. jan, eller 2. feb. kl. 19-22:  

1) Dans 

2) Tøj, fleece, andet 

3) Sommer camps 

4) MUS, trænere 

5) Dato for Generalforsamling 


