
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i GKF tirsdag d. 5. april 2022 

Sted:  Hos Nina – Hellerup.   

Tilstede: Nina, Lone, Anna, Bettina, Sara, Carina (fysisk). Online: Emilie og Julia 

Ordstyrer: Nina   Referent: Nanna 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde - Referat godkendt af tidligere bestyrelse. 

3. Formandskabet   

a.  Oktober-konkurrencen: datoer fastlagt: 28-30. oktober 2022 

b.  Anna/Sara sender DSU’s forslag til næste års konkurrencer ud til bestyrelsen, når de foreligger. 

Der er ikke flere konkurrencer at byde ind på for næste sæson.  Det besluttes at vi fremadrettet på 

forhånd melder ind til DSU, hvornår vi gerne vil lægge Oktober- konkurrencen – gerne den sidste 

weekend i uge 43 medmindre datoen falder sammen med anden DSU-konkurrence et givent år.  

c.  Oversigt over hvem der har hvilke nøgler, skal uploades på ForeningLet (FL). Tidligere 

bestyrelsesmedlemmer mangler at aflevere nøgler, og dette skal gøres ASAP (tovholder Anna). 

d.  Mail: forslag om at mailadresse ændres, så det altid er den samme. Forslag om én mail til hele 

bestyrelsen. bestyrelsen@gkf.dk , så alle i bestyrelsen kan se alle mails. Der koordineres i 

bestyrelsen, hvem der besvarer hvilke mails. Forslaget vedtaget. Vi evaluerer løbende og med et 

fast punkt på dagsorden til bestyrelsesmøder ‘Mailstatus’. 

Overflødige mailadresser afmeldes. 

e.  Det besluttes at alle i bestyrelsen skal have adgang til dokumenter i FL. Anna er tovholder på at 

give disse adgange til alle bestyrelsesmedlemmer. Ligeledes vedtages, at alle 

bestyrelsesmedlemmer får adgang til at kunne oprette betalingslink til begivenheder. 

f.  GKF er medlem af parasport.dk og formandskabet deltager i rep.møde d. 23.4.22. 

 

4. Kasserer   

Ny kasserer (Bettina) har modtaget nogle adgange, men mangler fortsat at få flere andre adgange. 

Dette skal Bettina have ASAP. Tovholder: Anna evt. må Edita hjælpe.  

Anna, Edita, Sara og Bettina skal mødes om overdragelse af kasserer posten, med fulde adgange 

inkl. adgang til tidligere til Bettina. 

5. DSU   

a.  Der er kommet terminsplan, og information om hjælpetræneruddannelse (DSU1).   

b. Julia (træner) er tilbudt DIF2 (uddannelse). Bestyrelsen bakker op om videreuddannelse af alle 

vores trænere.  

c.  Der sendes en mail ud til dem, der gerne vil/kan være hold-i-hånd trænere samt mail til de 

løbere, der er fyldt 14 år og evt. gerne vil være hjælpetrænere. De kan herefter sende en ansøgning 
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derom til bestyrelsen og Dima, som i samråd vurderer og udvælger det antal der er brug for i hver 

omgang kurserne afholdes. 

Det besluttes at hjælpetrænere kan fortsætte deres job i GKF selvom de evt. stopper med at træne i 

GKF. 

Det foreslås at hjælpetrænere fx også kan bruges til fri is og morgenis ved behov og efter aftale med 

bestyrelsen og Cheftræner. Dette er dog ikke lønnet hvis de er der for selvtræning. 

Det besluttes at hjælpetrænere kan medvirke som assistent til træner til begynderkonkurrencer, 

funskate konkurrencer samt nogle E-konkurrencer. Dette altid efter indledende aftale mellem 

cheftræner og bestyrelsen for hver konkurrence. 

6. Relevante emner fra årshjul 

 Nina fremlægger forslag til revideret årshjulet og det besluttes at vi afsætter et møde kort efter 

påske til at gennemgå revideret årshjul. 

7. Kort gennemgang af forretningsorden v. Sara                                                                                  

 Dette punkt tages også på ovennævnte møde. Nina har sendt kommentarer til forretningsorden 

til Sara og hele bestyrelsen. 

8. Andre tovholdere  

Funskate ansvarlig - vi arbejder på at der kommer en ny funskate ansvarlig.  

9. Evt.  

a.  Vi mangler en nøgleperson, der har styr på nøgler og skabe. Dette besluttes på næste møde med 

tilsvarende nærliggende punkter. 

b.  Det besluttes, at der gives en rabat på augustkontingentet til de hold der træner off ice i juni pga. 

den mindre istid i juni. 

c.  Bestyrelsen arbejder i samarbejde med trænerteamet på at sørge for at alle hold både træner med 

hold på samme niveau men også nogle gange med hold over og under eget holds niveau.  

Næste bestyrelsesmøde: tirsdag d. 26. april kl. 19:30.  

Punkter: Årshjul og forretningsorden samt punkter, som ikke blev nået på dette møde. 

 

 

 
 
 

 

 


