
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i GKF 8. april 2019  

Deltagere: Pernille, Sanne, Henning, Ronnie, Maria, Jesper, Lyudmila, Henriette og Mie 
Gæstedeltagere:  
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. 6. marts 2018 Pernille • Referatet og beslutningsreferat fra forrige møde blev godkendt af 
bestyrelsen 

3.  Formandskabet Pernille og 
Sanne 

• Prøvetime – der blev inviteret 30 løbere fra ventelisten til prøvetime d. 1. 
april, 20 løbere deltog, og 9 løbere har efterfølgende meldt sig til 
skøjteskolen.  

•  

• Vi har en løber fra familieholdet som skal over på Skøjteskolen. 
Proceduren er, at trænerne træffer beslutter om flytning, og herefter 
skal træner orientere kasserer og holdets kontaktperson. 

• Klubkonkurrencen for skøjteskolen var oprindelig planlagt til d. 29. april, 
men afholdelsen er flyttet til lørdag d. 4. maj Tilmeldingsfrist sættes til 1. 
maj. Ronnie sender invitationen ud.  

• Afholdelse af APV – undersøgelsen planlægges udsendt sidste uge i april, 
og færdiggøres i løbet af maj.  



• Bestyrelsen afholder strategidag 27. april kl 14.00. 

• Solodans-forårskursus - vi har fået 29 GKF-tilmeldinger, Sanne hører hvor 
mange begyndere fra Rødovre og Hørsholm der kunne være interesseret 
også. Der skal uanset hvad skaffes hjælpetrænere, med det antal 
tilmeldinger vi har modtaget. Bestyrelsen bakkede op at  dele 
invitationen med Rødovre og Hørsholm. 

• Årsnåle – tildelingsreglen er; Løbere der inden d. 31. december 
indeværende sæson har jubilæum skal have en årsnål. Så de løbere, der 
pr 31. december 2019 har 5 – eller 10-års  jubilæum, fik årsnål i år (marts 
2019). 

 

4.  Kasserer Henning • Udestående ligger på et acceptablet niveau 

• Kassereren gennemgik medlemsoversigt pr 8. april 2019 

• Kassereren fremviste kontoudskrift pr. 31. marts 2019 

5.  DSU Sannes  • Terminsplanen – GKF har fået afholdelsen af DM, men ikke FunSkate ØST 
3, som vi også havde budt ind på.  

• Bestyrelsen besluttede at skrive til DSU, at vi gerne vil lægge is til mærkeprøve 
ØST i august, med forbehold for at vi kan få is 

• Der er DanSkate samling i Vojens i weekenden op til påsken. GKF deltager 
med to M-løbere og Dima 

6.  Bestyrelsens årshjul – opdatering/ny 
ansvarsfordeling 

Alle • Sommercampen – isfordeling med ishokey skal handles af og istid bookes 
med kontoret 

• Cheftræner skal beslutte hvilke hold (FS) der skal inviteres, og i hvilke 



uger. 

• Første udkast til plan forventes klar efter påske. 

7. Orientering fra udvalg 
  Sportsudvalget: 

• Ingen aktivitet siden sidst 

Facilitetsudvalg: 

• Intet nyt om ombygningen.  

Sponsorudvalg: 

• Halmændende vil gerne hjælpe med at hænge de nye spejle op 

• Der er afsendt ansøgning til klubrumspuljen til ny iPad og Laptop. 

Funskateudvalg: 

• IsKrystal 3 gik forrygende, vi havde 9 FunSkate løbere med, 8 af dem fik 
en medalje med hjem; 3 GULD, 4 SØLV og 1 BRONZE.  

• (Vi havde også 13 K løbere med og her vandt 8 af dem medaljer 3 GULD, 
2 SØLV og 3 BRONZE). 

• Konklusionen på F1 deltagelser i IsKrystallen er – DE ELSKER DET, og det 
har bestemt været en succes både hvad angår resultater, men også ift 
opnåelse af konkurreceerfaring. 

• OSK har sendt os en invitation til begyndersommercamp i ugerne 29 og 
30, Mie har delt den i FS FaceBookgrupperne 

• Vi have nogle udfordringer med mobning på Gallashowdagen, det var en 
F2 løber det gik ud over. Bestyrelsen håndterer det. 

• 4 løbere fra F1 træner til basis 1 mærkeprøve 

Informationsudvalg: 



• Efter strategidagen skal hjemmesiden opdateres med bl.a. 
kontaktpersoner 

Isudvalget: 

• Der afholdes sjældent møder 

8.  Fra forrige møde – opfølgning   •  

9.  Andre tovholdere  • Kun bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til at kunne opdatere 
GKFs sociale medier 

• Alle bestyrelsesmedlemmer skal have nøgle til hallen. Alle nøgler skal 
opdateres en gang årligt, det gøres ved at henvende sig på kontoret. 

• Vi har løbere som hænger ud i omklædningsrummet efter istid. Det skal 
stoppes, da det ikke er tilladt. 

• Der skal laves skilte som skal hænges op på døren ind til 
omklædningsrummene – flere løber føler sig krænket af særligt fædre 
som ’bare’ går ind. Løbere der har brug for forældreassistance skal 
henvises til hvor de kan klæde om. 

• Efter sommerferien skal der laves en informationsmail hvor bla div 
regler genopfriskes. (Ophold i omklædningsrum, antimobning mv) 

10.  Beslutningspunkter/Punkter til drøftelse  •  

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

• 7. maj 2019 

• 12. juni 2019 

• 13. august 2019 



• 4. september 2019 

• 3. oktober 2019 

• 5. november 2019 

• 3. december 2019 

12.  Eventuelt  • Ny ’Dropbox’ løsning. Bestyrelsen undersøger muligheden for at 
benytte en lagerfacilitet tilkoblet GKF domænet. 

 


