
Referat af bestyrelsesmøde i GKF 7. februar 2018 kl. 19.00 – 21.00 i varmestuen 

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

Afbud: Anette  

Mødeleder: Sigga  

Referent: Pernille  

# Emne Ansvarlig Beslutning 

1.  Godkendelse af dagsorden Pernille  Dagsordenen blev godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra mødet 
d. 4. januar 2018 

Pernille  Beslutningsreferatet blev godkendt og lægges på hjemmesiden 

3.  Formandskabet Sigga og 
Sanne 

 Indbydelse til Generalforsamlingen 12. marts udsendes sammen med formandens beretning senest 1 
måned før. På valg er Sigga, Pernille, Anette og Ronnie. Sigga og Anette genopstiller ikke, og Malene 
udtræder af bestyrelsen. Der skal således vælges 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Vores tidligere 
kasserer Henning, der har assisteret bestyrelsen med kassereropgaven siden november, hvor Mette 
Slesvig udtrådte i forbindelse med hendes søns klubskifte, stiller op. Det blev besluttet at lade 
skøjteskolen blive på isen ½ time længere med hjælpetrænerne, så forældrene kan nå at stemme 

 Det overvejes, om solodans skal sættes permanent på træningsplanen efter prøveperioden i februar-
marts, hvor der har været 13-14 tilmeldte. Tilsvarende overvejes, om Moderne dans-tilbuddet skal 
fortsætte til foråret – i givet fald skal der findes en ny underviser, da Alina skal ud at rejse 

 Der vil blive afholdt info-møde for skøjteskole og familiehold den 23. – 24. februar, specielt for nye 
løbere, der har været til prøvetime i løbet af januar-februar. Her vil der bl.a. blive informeret om 
Gallashowet  

 Fællesspisningen 29. januar var meget velbesøgt og gentages efter fastelavnsfesten 19. februar 



4.  Kasserer Henning  Årsregnskabet blev underskrevet af bestyrelsen og sendes til revisor Charlotte Vestergaard til 
godkendelse efter mødet. Fremlægges på Generalforsamlingen 

5.  DSU Sanne  DSU har meddelt, at formand for Teknisk Udvalg, Jesper Holkjær, og formand for Eliteudvalget, 
Pernille Gormsen, har trukket sig fra deres poster 

6.  Bestyrelsens årshjul Alle  GKF afholder Funskate 3 ØST-konkurrence lørdag den 10. februar 

 Fastelavn 19. feb: Der vil være tøndeslagning på isen, fastelavnsboller til løberne og præmier til 
kattekonger og kattedronninger samt bedst udklædte. Der bliver samtidig fællesspisning i 
ICG/varmestuen 

 Gallashow: Afholdes 23. marts med temaet ”down memory lane”. Der er udpeget kostumeansvarlige 
for alle hold. Der vil blive udsendt detaljeret information og oprettet en Doodle til forældrehjælp 

7.  Orientering fra udvalg 
 

 

8.  Fra forrige møde – opfølgning    

9.  Andre tovholdere   

10.  Beslutningspunkter/Punkter til 
drøftelse 

  

11.  Datoer for kommende 
bestyrelsesmøder 

 Sidste møde før generalforsamlingen afholdes den 6. marts 

12.  Eventuelt  
 

 


