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Bestyrelsemøde i GKF tirsdag d. 26.april 2022  

Sted: Varmestuen, GKF, kl. 19.30-22  

Dagsorden: Valg af ordstyrer (Julia) og valg af referent (Nina)  

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt, men mange punkter. Rykker punkter vi ikke når til nyt møde. 

Nødvendigt med flere møder efter indsættelse af nye bestyrelse.  

2. Godkendelse af referat fra seneste møde. Referat godkendt.  

3. Opfølgning og status på aftaler fra seneste møde  

a. Vedrørende mailadresser:  

Alle har egne gkf mails. Flere mangler adgang til gkf@gkf.dk (tovholder Anna) 

Husk at sætte eget navn ved på ”vegne af bestyrelsen”, når mail besvares fra gkf mailen. Der mangler 

uddelegering af adgange til hjemmesiden (tovholder Anna). 

b. Nøglestatus - oversigt og gennemgang. Tovholder: Anna sender nye nøgleoversigt til Sportsparken og får 

nøgle til Nanna. 

Oversigt, nøgler/nr: 

Bettina: Har fået nøgle ”grøn”, (var Editas nøgle). 

Emilie: Har fortsat nøgle nr: 1401. 

Lone: Har fået nøgle nr. 6 (var Abigails nøgle). 

Nanna: Har ikke nøgle endnu. 

Nina: Har fået nøgle nr. 1587 (tidligere registreret som ”konkurrencenøglen”). 

Sara: Har nøgle nr. 157. 

Julia: Har fortsat ”grøn” nøgle (nr. 1513). 

Anna: Har fortsat ”grøn” nøgle.  

Carina: Har fortsat ”grøn” nøgle. 

Følgende nøgler mangler: Tidligere formandsnøgle slettes, en konkurrencenøgle. 

c. Kontaktpersoner – følgende besluttet: 

Skøjteskolen: Anna og Julia. 

Funskate: Lone. 

EK1+2: Nina. 

E3: Sara. 

E2: Carina. 

Familieholdet: Sara. 
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M+E1: Emilie. 

Voksenholdet: Nanna.  

Kontaktpersonens ansvarsområder er defineret i Forretningsordenen, som er under opdatering. 

4. Formandskabet 

a. DSU har brug for værtsklubber til DSU-arrangementer. Muligheder i GKF for at hjælpe undersøges. 

D. 14. aug. 22 (Hold-i-hånd-kursus). Tovholder: Sara tjekker is-mulighed og giver besked til Anna, som 

svarer DSU. 

D. 15. okt. 22 (NTG-samtræning). Tovholder: Sara tjekker is-mulighed og giver besked til Anna, som svarer 

DSU. 

b. GKF får invitationer til at sende løbere til Special Olympic Finlandia Trophy d. 4. jan. 2023 i Espoo Finland. 

5. Kasserer 

Status: Bankadgange er ved at blive overdraget. Regnskabet for 1. kvartal er færdigt. Gennemgået. 

I FL skal alle medlemmer både være tilknyttet deres hold og ”aktiviteten” for at de modtager mails. Dette 

skal tjekkes, da nogle mangler tilknytning til ”aktivitet”. Dette skal også huskes ved holdskifte. Bettina laver 

en plan for oprydning i dette og uddelegerer. 

6. Eventuelt  

a. Socialt arrangement v. trænerteam d. 30-4-22. Opgaver for bestyrelsen fordelt (indkøb mm.). Årsnåle 

fundet. Gennemgang af hvem, som mangler at få fra seneste år og alle, som skal have i år. Sara uddeler. 

b. Danseundervisning: Ved eventuel aflysning er det den person i bestyrelsen, som får beskeden, der giver 

medlemmerne besked (kan uddelegeres). Der arbejdes på at have en danselærer mere som vikar de dage 

Keiran ikke kan komme. Det besluttes at vi frem til sommer slår de 3 dansehold sammen til 2, da der på det 

ene hold ofte kun er få deltagere. Pågældende hold rykkes til mest alderssvarende andet dansehold. 

Punkter til næste møde: 

1. Forretningsorden v. Sara (er tidligere udsendt til hele bestyrelsen og kommenteret). Gennemgang på 

næste møde.   

2. Trivsel + Konfliktforebyggelse. Ongoing.   

3. Træningsplan i relation til økonomi, holdstørrelser og opfyldning af hold samt aldersaspekter og 

flexibilitetsmuligheder for voksne eliteløbere.  

4. Kontingent.  

5. Årshjul. Ongoing.  

6. Samarbejde med andre klubber.  


