
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i GKF 4. december 2017 kl. 19.00 – 21.00 i varmestuen 

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

Afbud: Sigga 

Mødeleder: Sanne 

Referent: Pernille 

# Emne Ansvarlig Beslutning 

1.  Godkendelse af dagsorden Pernille  Dagsorden i henhold til vedtægterne blev godkendt, med tilføjelser fra Jesper 

2.  Godkendelse af referat fra mødet d. 1. november 
2017 

Pernille  Referat udsendt d. 8. november blev godkendt med rettelse fra Sanne vedr. 
solodans i GKF. Ny version udsendes efter mødet. 

3.  Formandskabet Sanne  Status vedr. Mike – er desværre sygemeldt på ubestemt tid 

 Status efter prøvetime til skøjteskolen og familiehold – afventer tilbagemelding 
fra Sigga om antal tilmeldte. På hjemmesiden ændres ”venteliste” til ”tilmelding” 
til skøjteskole/familiehold, og klubbens facebook-side kan med fordel bruges til at 
hverve nye medlemmer 

 Fællesspisning  –  forslag fra Henriette, der gerne vil lave mad til interesserede 
klubmedlemmer en mandag for at styrke det sociale samvær. Bestyrelsen 
bakkede op om, at det afprøves i januar – under forudsætning af, at det kører 
rundt økonomisk og ikke betyder ekstraarbejde for bestyrelsen. Der skal udsendes 
en Doodle til tilmelding i god tid forinden og betales ved tilmelding 

 Moderne  dans i GKF jan-mar 2018 – Initiativ fra Rikke Eefsen 

 Solodans i GKF – DSU har lanceret en jule-solodans-konkurrence, som de 
orienterde om til DM. Frist for indsendelse af film er den 16. december kl. 23.59. 
Leonora og evt. Linus kender dansen og kan træne de interesserede løbere fra M-, 



E- og F-hold. Sanne sender mail ud til medlemmerne og kontakter trænerne vedr. 
istid til træning. 

 Skate Malmö 8.-11. marts 2018 –  Er kun for M-løbere. Der er sendt invitation ud 
til M og M2. Vigtigt at orientere om, at evt. trænerudgift deles mellem deltagerne.  

 Anmodning fra HIKU om forsommertræning hos os april-juni 2018 – drøftes med 
trænerne 

 Sommercamp i Prag – man tilmelder sig individuelt, der er link på hjemmesiden 

 Nadia har overvejelser om at lave en GKF-camp i vinterferien 

 SKK-julecamp – det fremgår på vores facebookside, at det også er for skøjteskolen 

 Tilbud om istræning i Frederikshavn uge 28 og 29, 2018 (med egen træner) – ikke 
relevant, da vi har egen sommer-is 

4.  Kasserer Mette Status efter Sanne og Hennings overtagelse af kassererrollen fra Mette: 

 Henning gennemgik status for udestående kontingenter, aktuelle medlemsantal 
samt ajourføring af regnskabet.  
- Kontingentudeståender for aktive medlemmer var på omkring 70.000 kr., 

hvilket er væsenligt over ”normalen”, da Henning overtog opgaven. Klubbens 
økonomi kan ikke holde til så store udeståender, og der er udsendt rykkere. I 
skrivende stund er ca. halvdelen blevet indbetalt, og der vil blive udsendt 2. 
rykker og taget kontakt til skyldnerne 

- Medlemmer: P.t. er der registreret 227 medlemmer. Der er lidt færre i 
skøjteskolen end normalt for denne tid af året, men der afholdes løbende 
prøvetimer for børn på venteliste til skøjteskole og familiehold, og 
medlemstallet forventes at stige.  

- Ajourføring af regnskabet: Aktuelt har vi et underskud på ca. 80.000 kr. ift. 
budget. Tillægges forventet indtægt fra salg af jakker samt indbetaling af 
skyldige kontingenter, burde vi kunne gå nogenlunde i 0 ultimo året (mod et 
budgetteret overskud på 20.000 kr.), så vi undgår at nedskrive klubbens 
egenkapital på omkring 160.000 kr.  

 Øvrige punkter: 



- Hjælpetrænerlønninger er sat ned til det tidligere aftalte beløb på 70 kr/time 
for de nye hjælpetrænere under 18/uden færdiggjort uddannelse inkl. 40 
timers undervisning mod 116 kr for færdiguddannede/over 18 år 

5.  DSU Sanne  Klubben har modtaget brev fra DSU’s Eliteudvalg (EU) med spørgsmål vedr. 
klubbens talentudvikling, som skal drøftes i bestyrelsen og med trænerne forud 
for møde med EU. Sanne og Pernille tager den 

 Klubben har modtaget orienteringsmail fra Julia Sandsten vedr. Team 
Copenhagen Gym uddannelse 2018. Vi lægger den på hjemmesiden og facebook – 
er relevant for alle løbere, der starter i gymnasiet efter sommerferien, herunder 
også for Funskate-løbere 

6.  Bestyrelsens årshjul Alle  Oktoberkonkurrencen 27. – 29. oktober 
- Opfølgning/evaluering – økonomi: Er stadig ikke afsluttet  

 Danmarkscup 12. – 14. januar i GKF 
- Projektplan/organisering: Pernille og Henriette laver Doodle til forældrehjælp. 

Sigga sætter speaker/musik bemanding 

- Mad og kiosk: Ronnie er ansvarlig. Vi lejer plan B og laver samme madordning 
som sidst (men med meget mere mad) 

- Bandebeklædning: Ronnie undersøger, hvad det koster for ”Tårnby-modellen” 

 Fastlæggelse af tema til afslutningsshow 
- Skal drøftes på næste sportsudvalgsmøde 

7.  Orientering fra udvalg 
 

Sportsudvalg:  Sanne orienterede fra seneste møde 14. november 

 Der blev mest drøftet småting, der er gennemført, herunder optimering af 
trænerbemanding og oprykning af løbere 

 Privatundervisning – det vil være mere hensigtsmæssigt, at løberne kontakter 
trænerne direkte for at undgå et koordinerende mellemled. Vi skriver en mail ud 



om det.  

 Vi har ikke nogen deltagere til iskrystal (begynderkonkurrence i Hørsholm) i år, 
da E3 er blevet K-løbere, og E4 ikke er klar endnu.  

Facilitetsudvalg: Jesper orienterede fra mødet 27. november 2017 

 Klubberne opfordres til at søge puljer – der er mange penge, der ikke bliver 
brugt 

 Klubbernes opfordres til at bruge Ronaldo fra Kildeskovshallen til eksempelvis 
madbestilling 

 Optælling af deltagerantal på de forskellige anlæg – her er skøjtehallen godt 
besøgt. De kommer løbende og tæller, hvor mange der er på isen, også til 
morgenis.  

Sponsorudvalg:  

 Der skal følges op over for interesserede sponsorer. Pengene kan bl.a. benyttes 
til klubbens egenbetaling ved søgning af klubrumsmidler 

 Vi skal til at tænke på at sælge reklameplads på isen til næste år 

Funskate (Malene):  

 Konkurrence i Gladsaxe næste weekend: Næsten alle er tilmeldt. 

 Ved sidste konkurrence var Grazyna syg, så Siri B. tog elementerne. Det gik 
rigtigt godt, så de gør det samme i Gladsaxe og til Funskate 3 i Gentofte. Katrine 
står for opvarmningen.  

Informationsudvalg: Tilpasning af nye info-pjecer fra DSU. P.t. sat i bero 

8.  Fra forrige møde – opfølgning    Fremadrettet plan for rotator: Der var opbakning i bestyrelsen til, at klubben 
køber den af Jurij (restbetaling ca. 12.000 kr). Der er søgt 2.000 euro i 
klubrumspuljen til den. Jurij vil kunne komme til april, hvor han kan uddanne 
nogle af vores trænere/hjælpetrænere i den 

 Klubrumspuljen – status på egenfinansiering af skabe: Hvis vi køber 20 skabe 
mere, så har alle til og med F3 et skab 



9.  Andre tovholdere   

10.  Beslutningspunkter/Punkter til drøftelse   Sportspsykolog til M/K løbere: Nogle løbere bliver meget nervøse til konkurrencer 
– Jesper undersøger hvad der er af muligheder 

 Trænerne ønsker sig en ny ipad/tablet til musik, til når der er træning i begge 
haller samt til musik-backup til konkurrencer 

 Forslag fra Jesper om, at der bliver taget professionelle billeder af løberne à la 
Tårnby. Der er masser af billeder hos Arnesson (dog kun af de løbere, der har 
givet tilladelse) – Jesper spørger, om han vil sponsorere billeder, herunder også 
nye ”opstillede” billeder, til GKF 

11.  Datoer for kommende bestyrelsesmøder   Torsdag d. 4 januar  

 Onsdag d. 7. februar 

 Tirsdag d.6. marts 

12.  Eventuelt  
  

 


