
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i GKF 5. november 2019  

Deltagere: Pernille, Sanne, Ronnie, Henning,  Jesper, Henriette og Mie 
Gæstedeltagere: Dima 
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. 7. oktober 2019 Pernille • Referatet og beslutningsreferat fra september og oktober skal 
rundsendes igen.  

3.  Orientering fra cheftræner Dima Rotator og seler 

• Dima har undersøgt forskellige løsninger vedr ekstra rotator og seler, 
Indkøb af selen er besluttet på et tidligere bestyrelsesmøde. 

Galashow 

• Trænerne har nu valgt temaet for gallashowet, det bliver så godt 
 
Skøjteskolen 

• Strukturet er endre en smule således at der max er 10-15 løbere i 
hver gruppe, men hver sin hjælpetræner tilknyttet 

• Det er ikke meningen at vi kun skal tage bestemte aldre ind på SKK, vi 
følger ventelisten 

 



Juleferie 

• Sidste træningsdag før jul for familiehold og skøjteskolen bliver 21. Dec. 
2019.  

E2  

• Er blevet et stort hold så Dima har bedt Grazyna om at hjælpe som 
træner om mandagen for E2, træder i kraft til december 

Rotator ti EK2 

• EK2 skal ikke tilbydes rotator da det ikke er en del af kontigentet 

4.  Formandskabet Pernille og 
Sanne 

3.1 Eksterne henvendelser 

• Teenage mentor fordraget godkendt af bestyrelsen. Det bliver her eller 
Hvidovre 

3.2 GKF-interne anliggender 

• Oktoberkonkurrence – gav et overskud, som vi kigger ned i på næste 
møde 

• Halloween – vi havde ikke nok suppe ☺ 

• Vi fik 6 nye medlemmer i GKF efter aktivt efterår 

• DSU regner med ca 75 deltagere ti DM. Der er arrangeret overnatning på 
Bakkegårdsskolens GFO 

5.  Kasserer Henning/  

Maria 

• Udeståender; 8 der ikke har betalt kontigent, men udeståender for 
enetimer er langt højere. 

• Bestyrelsen besluttede at ændre processen omkring enetimer, således at 
disse skal betales inden timen påbegyndes 

• Søgårdskolen – holdet startede ikke op 1. okt som det plejede. Vi kan 
først starte et nyt hold op 1. jan grundet omstændighederne 



• Kasseren vil gerne bede om et budget inden afholdelse af større 
arrangementer 

6.  DSU Sannes  • DSU skal finde 2 klubber som kan deltage i AKT projektet (alders relateret 
træning). 

7.  Bestyrelsens årshjul – opdatering/ny 
ansvarsfordeling 

Alle •  

•  

8.  Orientering fra udvalg 
  Sponsorudvalget: 

• Intet nyt 

Facilitetsudvalg: 

• Intet nyt 

Sportsudvalg: 

• Intet nyt 

Funskateudvalg: 

• GKF stiller med 27 deltager til ØST 1 konkurrencen i Ørestad skøjtehal på 
lørdag. 

Informationsudvalg: 

• Intet nyt 
Isudvalget: 

• Intet nyt 

9.  Fra forrige møde – opfølgning    



10.  Andre tovholdere  •  

11.  Beslutningspunkter/Punkter til drøftelse  •  

12.  Datoer for kommende bestyrelsesmøder  
• 3. december 2019 

13.  Eventuelt  •  

 


