Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i GKF 20. marts 2018
Deltagere:

Pernille, Sanne, Henning, Mie, Jesper, Katrine, Ronnie, Lyudmila, Maria Louise

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. 6.marts 2018

Pernille



Referatet og beslutningsreferatet fra forrige møde blev godkendt af
den tidligere bestyrelse, og beslutningsreferatet er lagt på
hjemmesiden

3.

Formandskabet

Pernille og
Sanne

Bestyrelsens Forretningsorden
 Bestyrelsens Forretningsorden blev gennemgået og Pernille
fremsender en opdateret version til godkendelse på næste
Bestyrelsesmøde d. 3. april 2018
OneDrive
 Jesper opretter et OneDrive til brug for GFKs bestyrelses fælles
dokumenter
Viderebehandling af Funskate-henvendelsen
 Ingen ædringer for Funskate på forårsisen, vi afventer det nye
trænerteam med flere muligheder for både on og off ice.
 Der skal afholdes et forældremøde inden sommerferien for Funskate
forældre og børn.
 Balletforløb - Maria Louise undersøger muligheden for om en
balletunderviser kan komme og give undervisning.



Der skal laves en doodleundersøgelse om hvor mange Funskate løbere
der ønsker balletundervisning
Genudsendelse af antimobbepolitikken, foranlediget af indrapporteret
episode vedr. Funskate-piger
 GKF skal tydeligere vores 0-tolerance politik vedr måbning, og
genudsende vores antimobbepolitik
 Antimobbepolitikken skal italesættes på de kommende forældre og
løbermøder
Parasport Danmarks repræsentantskabsmøde 2018
 GKF er medlem af Parasport Danmark og Anna F deltager på vegne af
GKF til det kommende repræsentantskabsmøde.
Henvendelser fra andre klubber, der ønsker at komme til forårsis, samt
løbere der ønsker at blive medlemmer i GKF
 I isplanen for april er der gjort plads til gæster sammen med M1, M2,
E1 og EK1
 Sanne undersøger hvor mange løbere fra Hørsholm det drejer sig om.
 Sanne beder Nadia om at kontakte trænerne fra de andre klubber, så
trænerne sammen kan planlægge deres samarbejde i denne
forbindelse
GKF´s medlemskab af SIG (sammenslutningen af idrætsforeninger i
Gentofte)
 Karsten inviteres til det næste bestyrelsesmøde, så han kan fortælle
om evt muligheder ved dette medlemskab, herefter beslutter
bestyrelsen om vi ønsker at fortsætte medlemskabet.
Invitation til Vangede Festival (Foreningernes dag) 8. september
 Bestyrelsen besluttede at GKF vil svarer nej tak til deltagelse i Vangede
Festivallen.
Den nye cheftræner
 Det blev besluttet at afholde en strategidag med den nye cheftræner
til oktober

4.

Kasserer

Henning



Der skal laves et introduktionsprogram til den nye cheftræner.



Cheftræneren skal inviteres til at deltage i starten del af alle
bestyrelsesmøder

Kontingent for forårssæsonen



Henning har beregnet kontingenter for forårssæsonen og der vil være
småjusteringer. Fakture udsendes snarerest.
Tabte undervisningstimer refunderes ikke jf vedtægterne.

Status på udeståender


Bestyrelsen besluttede at sende en sidste rykker for en
længerevarende sag om udeståender, virker denne ikke blev det
besluttet at gå videre med en inkassosag

Prøvetime for ventelisten til skøjteskolen
 7. april skal der afholdes en prøvetime for interesserede. Henning
skiver en inviation og sender den ud. En evt flyer kan uddeles til
Gallashowet.
 Sanne udarbejder en flyer for tilmelding til prøvetime efter
sommerferien, der uddeles til Gallashowet
5.

DSU

Sanne

Gallashowet
 Der er styr på alt vedr Gallashowet
 Ronnie undersøger hvad det koster at få trykt programmet og en evt
flyers ude i byen
Bestyrelsen vil byde ind på følgende stævner:
 Mærkeprøve ØST d. 8. september 2018
 Friløbskonkurrencen 22.-24. marts 2019 (såfremt isen er ledig), og hvis
vi ikke kan få denne, så byder vi ind på:
 Ice camp for M og K-løbere 23.-24. februar 2019 (såfremt isen er ledig)

6.

Bestyrelsens årshjul – opdatering/ny
ansvarsfordeling

Alle

Bestyrelsens årshjul
 Skøjteskolekonkurrencen bliver afholdt 30. april 2019
 Der nedsættes en projektgruppe bestående Ronnie som tovholder og
Bettina (Jespers viv). Katrine og Pernille vil gerne støtte op





Der skal tages billeder af Funskate og af M og K ifm klubporkaler og
medaljer osv.
Oktoberkonkurrencen er klar, der skal besluttes om vi skal invitere
udenlandske klubber til konkurrencen, sættes på dagsorden til næste
bestyrelsesmøde
Nadia har fået ok på is d. 8. september så der afholder GFK
mærkeprøver
Bestyrelsen gennemgik halvdelen af ’’GKF bestyrelse –
ansvarsfordeling af opgaver’’ listen og Pernille tog noter. Til næste
møde fremsendes opdateret liste, og resten af listen gennemgåes så
der kan træffes beslutning om ansvarsfordelingen af de resterende
opgaver.

De nye holdansvarlig:
 Sanne E1 og E3 og voksenhold
 Henning EK2
 Mie F2 + F3
 Ronnie skøjteskolen og familiehold
 Pernille EK1 og M
 Lyudmila F1
 Katrine E2
Hjemmesiden skal opdateres med den nye fordeling af holdansvarlige.
7.

Orientering fra udvalg

Facilitetsudvalget
 Jesper undersøge hvilke konsekvenser en evt lockout vil få for GKF
Funskateudvalget



Der er funskate møde i Odense til april, Katrine undersøger hvilken
dato. Kan Katrine ikke træder Mie til hvis muligt.
Opdateringer på hjemmesiden
 Bestyrelsessammensætninger var blevet opdateret af Malene på
hjemmesiden inden første møde
 De nye bestyrelsesmedlemmer skal fremsende fotos til brug på
hjemmesiden
 Hold-ansvarlige skal opdateres
8.

Fra forrige møde – opfølgning

9.

Andre tovholdere

10.

Beslutningspunkter/Punkter til drøftelse



11.

Datoer for kommende bestyrelsesmøder




Sommercamp
 Jesper udsender snart informationsmail til de relevante hold vedr årets
sommercamp i uge 31 og 32
Udbygningen af Hal 1
 Tidsplanen for færdiggørelsen af udbygningen af Hal 1 er 19. Dec.
Udbygningen går igang i Juni
Klubrum til GKF
 Jesper vil forfatte en mail for at undersøge om GKF kan få et fast
klubrum

Mie fremsætter forslag til datoer for årets kommende
bestyrelsesmøder til næste bestyrelsesmøde

12.

Eventuelt



Træningsmængden for EK1 (træningsmængde og indhold i.f.t. niveau
(K2) ved konkurrencer). Det blev besuttet at fastholde den nuværende
træningsmængde.

