
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i GKF 4. januar 2018 kl. 19.00 – 21.00 

Deltagere: Sigga, Sanne, Henning, Malene, Jesper, Ronnie, Pernille 

Afbud: Anette 

Mødeleder: Sigga 

Referent: Pernille 

# Emne Ansvarlig Beslutning 

1.  Godkendelse af dagsorden Pernille  Dagsorden blev godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra 
mødet d. 4. december 2017 

Pernille  Referatet blev godkendt og vil blive offentliggjort på hjemmesiden 

3.  Formandskabet Sigga og Sanne  Trænerne planlægger at afholde 3 dages vintercamp i uge 7 – nærmere information følger 

 Det er fortsat planen, at solodans skal på træningsplanen fra februar, men afventer endelig 
tilbagemelding fra træner 

 Morgen-is deltagelse blev drøftet - vi fortsætter indtil videre med hjælpetrænere på 

 Det blev besluttet at bestille nye Verre de Terre klubjakker (ny model) til næste sæson. Der 
udsendes  en mail til forhåndsbestilling – pris 1.100 kr. for børnemodel og 1.500 for voksenmodel 

 Privattimer: Det er besluttet, at man fremover spørger trænerne direkte. Der orienteres om 
ændringen via mail, og det skal også fremgå af hjemmesiden 

4.  Kasserer Henning  Medlemsantallet er øget med 10 siden starten af december til 237 (plus 9 fra Søgårdsskolen) som 
følge af nye indmeldelser i skøjteskolen og på familieholdet 

 Ultimo december er udestående kontingenter reduceret til knap 12.000 kr. Hertil kommer 
udeståender i Foreninglet på 15.000 kr. (enetimer m.v.). Der arbejdes fortsat på at inddrive de 
skyldige beløb 



5.  DSU Sanne  Nadia tager med som træner til DSU’s talentsamling i Odense 6. – 7. januar, hvor Anna-Flora 
Colmor Jepsen og Louise Vestergaard deltager 

 Nadia tager også med Louise til the Nordics, der afholdes til februar i Finland 

 GKF vandt DSU’s jule-solodans-konkurrence ”I can dance”, og pokalen overrækkes til Dancup 

6.  Bestyrelsens årshjul Alle  Danmarkscup i GKF 12. – 14. januar: Der mangler stadig en del forældrehjælp, bl.a. til kiosk, 
runner, strævneleder og oprydning. Der udsendes en reminder vedr. doodle-tilmelding 

 Funskate III-konkurrence i GKF 10. – 11. februar (starten af vinterferien - samme weekend som 
Flyvercup) – evt. kun 1 dag. Der skal igen bruges frivillige hænder til kiosk og mad. Malene er 
koordinator 

7.  Orientering fra udvalg 
 

 Funskate: Siri B. fortsætter som hjælpetræner på elementdelen til de kommende funskate-
konkurrencer 

8.  Fra forrige møde – 
opfølgning  

  

9.  Andre tovholdere   

10.  Punkter til drøftelse   

11.  Datoer for kommende 
bestyrelsesmøder 

  Onsdag d. 7. februar 2018 

 Tirsdag d. 6. marts 2018 

 Generalforsamling: 12. marts 2018 

12.  Eventuelt  
 

 


