
Referat af bestyrelsesmøde 
Dato: 10 Maj 2021 

 
 
Til stede: (virtuelt) 
Jesper Kristoffersen 
Jesper Lauritzen 
Ronnie Knudsen 
Carina Schubert 
Sara Watt 
Julia Jamme 
Dimitry Zyzak (Dima) 
Edita Gunel 

 
 
Agenda punkter og belutninger/actions:  

1. CoronaPas  
- Fungere rigtigt godt med Voskenhold (med Anna 
- CoronaPas – Generelt over 18 år – fungere ikke særligt godt, da flere ikke giver besked 

eller svarer  
- Action: Sara skriver en mail til med lidt mere streng tone og vi håber alle forstår 

budskabet. Derefter får trænere besked hvis der ikke er nogen som ikke må komme på 
is.   

 
2. SIG medlemsskab 

- SIG rykker for betaling - Beslutning i bestyrelsen med afstemning om vi skal være 
medlem af det (Alle) 

1. Jesper L har været til bestyrelsesmøde, men der var ikke nok medlemmer til at 
stemme så SIG beholdte eksisternde bestyrelse 

2. Afstemning i bestyrelsen om medlemsskab: 6 udaf 7 stemte for at udmelde sig 
 

3. Hjælpe træner uddannelse: Ordning ift. klubbens forpligtelse / aflønning før og efter kursus/ 
samt 3 måneders trainee periode uden løn - da klubben har betalt for kursus – afklaring 

- Flere modeller med aflønning – ikke helt klart  hvad der er standard – er det 116 DKK i 
timen men tidligere var det 70 DKK i timen?? Hvad koster et kursus til hjælpetræner og 
forpligtervi det etc?? 

- Vi vil gerne beholde vores hjælpetrænere, selvom jobbet er motivation i sig selv vil vi 
gerne aflønne dem riftigt og aldersvarende  

- ACTION: Ronnie laver et skriftligt oplæg til næste bestyrelsesmøde, hvor løn og 
uddannelse er reflekteret baseret på allerede eksisterende struktur  

 
4. Forsikringer  - beslutning om ok til nye  

- TOP Danmark – bestyrelsesforsikring til 1300 DKK – er igangsat 
- Alm Brand – kører til slut 2024 – sænket til 1300 DKK med mindre dækning, som svarer 

til klubbens behov 
- ACTION: Julia gennemser og udfylder dokumenter og sender til Jesper K og Edita til 

betaling og underskrift 
 

5. ATK: den nye ATK struktur og tilbagemelding omkring konkurrencer skal ske inden 16 Maj til 
DSU 

- Materiale delt angående ATK og konkurrencer 



- Dima har været til møde med DSU som han har skrevet en skriftlig tilbagemelding på 
(Bilag 1) samt forslag på tilbagemelding (bilag 2) 

- Eksempel på stjerne model - set fra FunSkate side. Feedback er ikke god nok 
- Bestyrelsen forstår ikke logik i at få nyt system hvis der allerede er for meget 

komplexitet 
- Bestyrelsen forstår ikke alt ATK, men forstår at ATK er kommet for at blive og GKF skal 

være konstuktiv i tilbagemelding til DSU 
- Lønninger til dommerne er lave, men det er svært at hæve 
- Dima forklarer at DSU skal følge ATK for at få penge fra DIF 
- ACTION: Jesper H og Dima laver udkast til DSU baseret på Dimas tilbagemelding (bilag 

2) og sender feedback til DSU, med spørgsmål etc 
 

6. Status på camps (Carina, Sara, Dima, Jesper L)  
- Der er mulighed for ekstra is i Camp perioden i sommerferien. Skal der tilbydes ekstra is 

eller ej selvom det rammer lidt skævt på tværs af holdene? 
- Bestyrelsen er enige om at ekstra is er en bonus og ikke en opgradering for alle. Ekstra 

is vil ramme lidt skævt, men for at holde det simpelt og hurtigt er denne model vedtaget 
- Action Sara og Carina kigger på en model hvor der fordeles is og om der er nogen 

store problemer ifht økonomi og istid som vi give unødvendige store udfordringer 
- Action: Anna opdatere hjemmeside med links til alle camps og fællesmail sendes ud af 

Jesper H omkring camps. Tilmelding lukkes 31 Maj 
- Camp uge 28-29: Opdatering af Jesper L. Camp har flest løbere i første uge – både 

interne og eksterne, og kører lige nu rundt. Der skal afstemmes timer vedr Julie Bisted 
eller anden træner. Men lige nu ser der ud til at genere et overskud på 20,000 DKK  

 
7. Opdatering fra Dima: 

- Dima har fået mere info om uddannelse – Det er ikke 3 weekender, men  3 uger. Første 
uge (31 Maj til 5 Juni) og der efter slut august og slut oktober. Selvom det er længere 
end først beregnet behøves der ikke supplerende træner 

- Off ice lokaler er for små til Corona. Nogle gange bruges varmestue, hvis muligt – kan 
lampen tages ned? Action: Ronnie følger op med facilitetsudvalg 

-  
8. Tårnby har rettet henvendelse omkring samtræning fra 30 April 2021. Kan vi det – 3 

uger?  
- Bestyrelse og trænerteam ønsker at samarbejde med klubber som ikke har mulighed for 

is 
- Dima, Ronnie og Edita har kigget på format og mulighed. Vi har plads, når vi har 2 

haller; men Corona spiller ind 
- Bestyrelsen og træner synes det er en god ide som udgangspunkt 
- Corona regler skal være de samme for udfrakommende 
- Betaling er symbolsk og bliver til 50DKK pr is, som betales som en total pr løber (~ ca 

8000 DKK) 
- Action: Ronnie retter henvendelse til Tårnby’s bestyrelse, om at GKF gerne vil tage 

imod deres løbere hvor der er plads og koordinerer med Dima, om tid, struktur og 
Corona regler. Sara skriver ud til hold som får flere løbere på holdet til information. Der 
betales på Mobilepay med en simpel løsning 


