
 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. august 2022   

Sted: Varmestuen i hallen          Kl:  19 – 22 

Tilstede: Sara, Bettina, Carina, Lone, Nina.            Afbud fra: Emilie, Nanna, Julia  

Referent: Nina      Ordstyrer: Carina 

Dagsorden: 

Fra kl. 19 - 20.30 (bestyrelse samt trænere Dima og Julia): Besøg af Rosita Olvhøj, som er nyansat 

udviklingskonsulent i DSU. Præsentation, af bestyrelse, trænere og af klubben. Værdier og sociale 

tiltag. Prioritere hjemmeside. Mål/visioner og vejen dertil. Muligheder vedr. evt. ATK-samarbejde 

og trivselsundersøgelse. 3 klubber samarbejder på nuværende tidspunkt med DSU vedr. ATK. 

Svar på seneste undersøgelse fra DSU forventes klar indenfor 2 måneder.  

Gennemgang af DSUs strategiaftale og handlepunkter. 

Strategi, DSU, 2022-25 (ca. 2 mill. / år i de 3 år): 

Spor 1: Et helt liv med is (ca. 2/5). Mål: At holde løbere på isen hele livet.  

Spor 2: Digitalisering. Der skal etableres et fælles system (ca. 2/5). 

Spor 3: Speed skating på tværs (rullesport DK) (ca. 1/5). 

Rigtig godt at møde Rosita og høre om strategiaftalen. Flere aspekter vendt. Inspirerende. 

Herefter fortsatte bestyrelsen møde med Dima og Julia vedr: 

1) Opstart af ny skøjteskole/nye løbere til skøjteskole. 30 børn fra klubbens venteliste invite-

res til prøvetime hver af datoerne: 20., 22. og 29. aug. 2022. 

2) Konkurrenceplan for de forskellige hold skal sendes ud til holdene (tovholder: Emilie) 

3) Danseundervisning: Keiran og Nina varetager undervisningen.  

4) Uge 42+7: Vi ønsker is. 

5) Vi har haft flere løbere på hold-i-hånd-kursus, som blev holdt af DSU i GKF og vi har flere 

løbere som er tilmeldt det kommende hjælpetræner 1 kursus.   

 

Herefter møde for kun bestyrelsesmedlemmerne: 

Dagsorden og referat af seneste bestyrelsesmøde godkendt. 

Spejlvæg: Tilbud med Jim (sportsparken), Peter Arne (MoMo formand) samt Glarmester. Tovhol-

der: Nina og Emilie. 

Loppemarked lørdag d. 27. aug. i forhallen. Tovholder: Nanna.  

D. 28. aug: Dima tilmeldt seminar i de nye ISU-regler. 

Kasserer: Gennemgang af økonomi og statistik inkl. fra sidste sæson. 

Næste bestyrelsesmøde d. 7. sep. kl. 19. 


