
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i GKF 7. maj 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. 8. april 2019 Pernille • Referatet og beslutningsreferat fra forrige møde sendes ud igen med div 
rettelser og skal godkendes af bestyrelsen på næste møde 

3.  Formandskabet Pernille og 
Sanne 

• Skøjteskolekonkurrencen gik rigtig godt, udfyldelse og overrækkelse af 
diplomer tog dog for lang tid. Forældreinvolvering var stor. Der var ca 60 
deltagere inkl. de 9 nye E4-løbere. Måske skal de til næste år have tid til 
lidt isopvarmning, og så skal diplomoverrækkelsen optimeres. 

• Punktet ’oprykning af løbere’ flyttes til næste møde, hvor Dima deltager 

• Julie er stoppet med øjeblikkelig virkning grundet hendes graviditet. 
Emilie Muff dækker hendes torsdagstimer. 

• Status på programmer er, at der er styr på dem. Trænerne deler dem 
imellem sig. Nogle få K/M-programmer færdiggøres efter sommer. 

• Hjælpetrænere – der skal flere på skøjteskolen, og vi skal huske at få 
uddannet flere. 

• APV – templaten skal opdateres med nogle flere relevante spørgsmål, 



det gør Henriette. 

• Kontaktpersoner: 

Skøjteskolen - Ronnie 

Familiehold - Ronnie 

Voksenhold - Ronnie 

F1 - Maria 

F2 og F3 - Mie 

EK2 - Henning 

EK1/ Sportshold - Henriette 

E4 - Sanne 

E3 - Sanne 

E2 - Jesper 

E1 - Lyudmila 

M1 og M2 – Pernille 

• Bestyrelsens forretningsorden – sponsorudvalgets beskrivelse skal 
opdateres, Jesper sender input. Pernille finder Mies FunSkate input frem 
og sætter det ind. 

• GKFs privatlivspolitik udsendes og gennemgåes d. 12. juni 

4.  Kasserer Henning/  

Maria 

• Bestyrelsen ser kontoudtog ved hvert bestyrelsesmøde som en 
sikkerhed. 

• Årlig støtte fra Gentofte kommune, GKF har i år fået 209.000 kr. Det er 
mere end vi har fået tidligere. Da det er over 200.000 kr betyder det, at vi 



skal have Statsautoriseret revisor eller en registreret revisor til næste år. 

•  

5.  DSU Sanne • Repræsentantskabsmødet er lagt d. 29. juni. Flere klubber har forsøgt at 
få mødet flyttet til tidligere i juni, da det falder sammen med 
studenterdimissioner og sommerferiestart, men DSU har fastholdt 
datoen 

• DSU har ansat to nye medarbejdere. Tidligere studentermedhjælper Emil 
Peter Jensen er pr. 1. maj 2019 ansat som Udviklingskonsulent i stedet 
for Rasmus Rosendahl, der stoppede tidligere i år, og Lasse Pedersen er 
pr. 1. juni ansat som Talent- og Elitekonsulent. Ingen af dem har erfaring 
med skøjteløb.Den nye udviklingskonsulent, Emil, har henvendt sig til 
GKF med emner, som den tidligere konsulent, Rasmus mente kunne være
relevante at gå videre med efter sit besøg hos GKF i efteråret 

• Bestyrelsen vil sende et åbent brev til DSU om vores syn på DSU’s 
visioner/udvikling, herunder den nye satsning på syncro-løb, som vi 
forholder os kritisk til. . Sanne har bolden. 

• Terminsplan 2019/2020: GKF har fået tildelt mærkeprøven 10. aug 2019, 
og vi fik DM 2. weekend i dec 2019. 

6.  Bestyrelsens årshjul – opdatering/ny 
ansvarsfordeling 

Alle • Natasha fortsætter indtil videre som isplanlægger og udarbejder 
træningsplaner i samarbejde med Dima og Julia. Der skal findes en, helst 
med tilknytning til bestyrelsen, som kan blive oplært i isplanlægning og 
tage over fra Natasha 

• Afholdelse af små feriecamps i GKF-regi kunne være relevant at tage op 
igen. 



• Fællesmiddage ville være godt at tage op igen 

7. Orientering fra udvalg 
  Sportsudvalget: 

• Intet nyt 

Facilitetsudvalg: 

• Intet nyt 

Sponsorudvalg: 

• Intet nyt 

Funskateudvalg: Mie 

• 4 løbere har bestået Basic 2 og er rykket til EK2 

•  

• Årligt FunSkatemøde afholdes d. 12. maj i Odense. Mie deltager.  

Informationsudvalg: 

• Udskudt til næste møde 

Isudvalget:  

• Intet nyt – næste møde afholdes 4. juni. Natasha og Pernille deltager. 

8.  Fra forrige møde – opfølgning   •  

9.  Andre tovholdere  •  

10.  Beslutningspunkter/Punkter til drøftelse  •  



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

• 12. juni 2019 

• 13. august 2019 

• 4. september 2019 

• 3. oktober 2019 

• 5. november 2019 

• 3. december 2019 

12.  Eventuelt  •  

 


