
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i GKF 13. august 2019  

Deltagere: Pernille, Sanne, Ronnie, Henning, Maria, Jesper, Henriette, Lyudmila og Mie 
Gæstedeltagere: Dima 
Mødeleder: Pernille 
Referent: Mie 

# Emne Ansvarlig Beslutning 

1.  Godkendelse af dagsorden Pernille • Dagsorden i henhold til vedtægterne blev godkendt. 

2.  Godkendelse af referat fra mødet d. 12. juni 2019 Pernille • Referatet og beslutningsreferat fra forrige møde samt fra mødet d. 7. 
april og 8. maj blev godkendt af bestyrelsen og lægges på hjemmesiden 

3.  Formandskabet Pernille og 
Sanne 

3.1 Eksterne henvendelser 

• Det blev besluttet at tilbyder vores medlemmer sponserbannere i hal 1.  

• Vi har reserveret 3-4 pladser på Gentofte Kommune Foreningsakademi 8 
modulers Foreningsakademi. Bestyrelsen besluttede at betale for 2 
personer fra bestyrelsen kan deltage 

• HSK har inviteret til et trænerseminar på ISU-niveau. Dima skal vurderer 
om en af vores trænere skal deltage, men det er svært at beslutte noget 
på baggrund af informationen i inviationen. 

• GSF har inviteret til et samarbejde omkring morningtræning, helt 
specifikt fredag morgen fra 6.30-7.30 for 300 kr om måneden. 
Bestyrelsen besluttede at sende tilbuddet videre til vores K2 løbere. 

3.2 GKF-interne anliggender 

• DSU har spurgt om vi kan lægge is til ATK camp (aldersrelateret trænings 
koncept) weekenden før jul  for K og M Deps og Cups løbere, og om Dima 



kan være træner på campen. Vi undersøger om vi kan få is og hvis vi kan 
blev det besluttet at sige ja til DSU. 

• Off-ice til voksenholdet er et stort ønske. Julie har en ½ time, så det blev 
besluttet at det starter vi ud med. 

• Det blev belsuttet at holde Loppemarked i GKF d. 7. sep kl 10-13.  

• Dima skal holde kontortid fredag kl 18.40-19.25 for alle løbere og 
forældre 

• Der skal bestilles nye skøjter til udlejningen, og det blev besluttet at 
ansøge klubrumspuljen. 

4.  Kasserer Henning/  

Maria 

•  

•  

5.  DSU Sannes  
DSU træneruddannelser 

• Hold-i-hånd, GKF har ikke pt behov for flere hold-i-hånd 
hjælpetrænere 

• DSU hjælpetræner – Dima bestemmer om vi skal have flere og pt er 
der ikke behov 

 

6.  Bestyrelsens årshjul – opdatering/ny 
ansvarsfordeling 

Alle • Ronnie, Jesper og Lyudmilla nedsætter en arbejdsgruppe til arrangering 
af oktober konkurrencen. Sanne tager invitationerne til klubberne. 

• Bestyrelsen besluttede at GKF løbere skal betale 200 kr for deltagelse i 
oktober konkurrencen i år, og alle skal tage mindst 1 vagt. 

7.  Orientering fra udvalg 
  Sportsudvalget: 

• Intet nyt 

Facilitetsudvalg: 



• Intet nyt 

Sponsorudvalg: 

• Jesper deltager på et kursus gennem Gentofte kommune omkring 
sponsoraftaler 

Funskateudvalg: 

• Intet nyt 

Informationsudvalg: 

• Terminsplanen skal lægges på GKF (Henriette) 
Isudvalget: 

• Afholdt møde i starten af juni. Alt gik godt, vi har fået tider for 
sæsonstart 

• Morgentræning start 20/8 

8.  Fra forrige møde – opfølgning    

9.  Andre tovholdere  •  

10.  Beslutningspunkter/Punkter til drøftelse  •  

11.  Datoer for kommende bestyrelsesmøder  Alle forslag til kommende mødedatoer blev godkendt: 

• 4. september 2019 

• 3. oktober 2019 

• 5. november 2019 

• 3. december 2019 



12.  Eventuelt  •  

 


