
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i GKF 1. november 2017 kl. 19.00 – 21.00 i Siggas klinik, Aurehøjvej 12 

Deltagere: Sigga, Sanne, Mette, Pernille, Malene, Anette, Jesper, Ronnie 

Afbud:  

Mødeleder: Sigga 

Referent: Pernille 

# Emne Ansvarlig Beslutning 

1.  Godkendelse af dagsorden Pernille  Dagsorden blev godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra 
mødet d. 5. oktober 2017 

Pernille  Referatet blev godkendt 

3.  Formandskabet Sigga og 
Sanne 

 GKF har fået henvendelse fra Mike Aldred, tidl. cheftræner i Odense, vedr. mulighed for trænerjob i GKF. 
Vi vil invitere ham over og se, om der er grundlag for i første omgang at tilbyde ham tidsbegrænset 
ansættelse resten af sæsonen, så vi kan udnytte isen mere optimalt med flere K/M-hold på isen samtidig 
og derved skabe mere plads til Funskate samt til privattimer 

 Solodans: Rødovre (RSIK) har sendt en forespørgsel ud til klubberne vedr. udbredelsen af solodans. DSU’s 
prøveforløb slutter efter denne sæson og skal evalueres på næste repræsentantskabsmøde, hvor det skal 
besluttes, om Solodans skal være en fast disciplin i DSU. Prøveforløbet i GKF i starten af sæsonen blev 
rigtig godt modtaget, og bestyrelsen har besluttet at sætte solodans på isplanen nu, denne gang 
niveauopdelt. I første omgang benyttes programtimen søndag morgen 7.15-8.00, forudsat at der kan 
skaffes en træner på dette tidspunkt. 

 Nedsættelse af forældreudvalg: Bestyrelsen hilser de igangsatte initiativer –  bl.a. vedrørende off-ice, 
koordinering af udlandscamps og udlandskonkurrencer – velkommen; dog henstilles der til, at initiativer 
afstemmes med bestyrelsen/trænerne, og at forældrene inddrages bredt 



 Bestyrelsen henstiller ligeledes til, at forældrene respekterer Natashas arbejde med isplanen, som hun 
laver på vegne af bestyrelsen og  i samarbejde med trænerne. Spørgsmål og kommentarer vedrørende 
isplanen bedes rettet direkte til bestyrelsen 

4.  Kasserer Mette  Mette trækker sig fra bestyrelsen, da Villum er flyttet til Gladsaxe. Ronnie (suppleant) indtræder i stedet 
for Mette, og bestyrelsen vil konstituere sig med en ny kasserer og bede Henning, der var kasserer før 
Mette, om assistance med regnskab,løn og betalinger m.v. frem til næste GF 

 Klubbens økonomi er fortsat god. Der er ca. 60.000 kr. i udestående fra aktive medlemmer,  hvilket ikke er 
mere, end det ”plejer”, men pengene mangler i klubkassen og der rykkes løbende for de manglende 
betalinger. Det aktuelle medlemstal er 231 mod 240 ved juletid sidste år. Der er en del ledige pladser i 
skøjteskolen, efter at der er rykket løbere til E4 og Funskate. Da der atter er mange på ventelisten til 
skøjteskolen, vil  der blive afholdt prøvetime den 11. november 

 Det endelige regnskab fra Oktoberkonkurrencen foreligger endnu ikke, men det skønnes, at klubben har 
lavet et rigtigt fornuftigt overskud på kiosk og mad i år. Derudover lavede GKF-medlemsfesten et 
overskud på 3.000 kr. og tåler absolut gentagelse. Til Halloween brugte vi 1.400 kr. 

5.  DSU Sanne  DSU ønsker at gå i dialog med klubberne om talentudvikling og har udsendt et spørgeskema, som skal 
besvares forud for et møde med DSU. Sanne og Pernille er tovholdere 

 

6.  Bestyrelsens årshjul Alle  Oktoberkonkurrencen 27. – 29. oktober 
- Der var 85 hjælpere, hvilket var rigtig flot! 
- Til fremtidige konkurrencer skal det undersøges, om der kan etableres en løsning med aftagelige lister 

til bandeskjulere. Vi kan søge midler fra klubrumspuljen. Anette er tovholder 
- Evaluering afventer regnskabet 
- Erfaringerne fra OK skal bruges til Danmarkscuppen i januar 2018 

 Aktivt efterår 16. -17. oktober 
- Nadia og hjælpetrænerne sørgede for, at de omkring 50 børn havde et par gode og sjove dage. Som 



noget nyt fik deltagerne diplomer med hjem. Der blev orienteret om muligheden for at skrive sig på 
venteliste til skøjteskolen 

 Juleafslutning 18. december 
- Trænerne bestemmer optræden på isen, bortset fra julemand og rensdyr, som Jesper og Anette står 

for  
- Hvis der er forældre, der vil stå for det, kan der arrangeres julestue lørdag den 16. december i 

varmerummet, hvor der kan laves julepynt til træet 

 Iskrystal II-konkurrence i Hørsholm: Trænerne vurderer, hvem der skal deltage fra GKF 

7.  Orientering fra udvalg 
 

 Facilitets-/og isudvalg: Jesper er ny GKF-repræsentant i facilitetsudvalget, efter at Mette og Karsten er 
udtrådt, og er suppleant i isudvalget, hvor Natasha repræsenterer GKF. Natasha overtager desuden rollen 
som is-koordinator fra Mette. 

 Sponsorudvalget: Anette er i dialog med en række potentielle, større sponsorer 

 Funskate: En håndfuld yngre løbere har fået tilbud om 1 ekstra ugentligt ispas med henblik på at komme 
hurtigere på EK2. Lørdag træner de sammen med skøjteskolen, så der bliver mere plads på isen til F2 og 
F3.   

8.  Fra forrige møde – 
opfølgning  

  Solodans – det videre forløb i GKF. Bestyrelsen bakkede op om at sætte solodans på isplanen nu, til at 
begynde med i programtiden søndag 7.15-8.00. Det vurderes dog ikke muligt at kunne skaffe trænere på 
dette tidspunkt, så der bliver i givet fald tale om selvtræning. Såfremt trænersituationen lørdag kan 
optimeres (fx med Mike), så E-holdene kan starte kl. 9, ville tiden fra 8-9 kunne bruges til solodans 

 Rotator – det overvejes, hvordan den kan inddrages i træningen. Trænerne har ikke tid til at uddanne sig i 
den lige nu, men nogle af hjælpetrænerne vil godt kunne operere den til vedligeholdelse af core 

 ’God-skik’ regler i forbindelse med konkurrencer: Forud for funskatekonkurrencen udsendte vi DSU’s god-
skik regler for bl.a. ophold i boksen og omklædningsrum til deltagerne. Tilsvarende vil blive gjort forud for 
SM/SC  

9.  Andre tovholdere   



10.  Beslutningspunkter/Punkter 
til drøftelse 

  

11.  Datoer for kommende 
bestyrelsesmøder 

 Datoer for kommende bestyrelsesmøder i GKF: 

 Mandag 4. december 

 Torsdag 4. januar 

 Onsdag 7. februar 

 Tirsdag 6. marts 

12.  Eventuelt  
 

 


