Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i GKF 5. oktober 2017 kl. 19.00 – 21.00 i varmestuen
Deltagere:

Sigga, Sanne, Pernille, Malene, Anette Ronnie

Afbud:

Jesper, Mette

Mødeleder:

Sigga

Referent:

Pernille

#

Emne

Ansvarlig

1.

Godkendelse af dagsorden

Pernille



Dagsordenen blev godkendt

2.

Godkendelse af referat fra
Pernille
mødet d. 4. september 2017



Referatet fra mødet i september blev godkendt og vil blive lagt på hjemmesiden

3.

Formandskabet



Karsten Bobek har efter sidste bestyrelsesmøde meddelt, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen med
øjeblikkelig virkning. Bestyrelsen vedtog som følge heraf følgende omfordeling af bestyrelsesposter:
- Anette, der blev valgt som som førstesuppleant på GF, indtræder som medlem af bestyrelsen
- Nye holdansvarlige fremgår af hjemmesiden,



Der blev afholdt prøvetimer til skøjteskolen og familieholdet hhv. den 16/9 og den 24/9. Der var 24
deltagere til skøjteskolen. Det fungerede godt at afholde familiehold-prøvetimen samtidig med
familieholdets almindelige træning



Der er sendt medlemsinformation ud vedr. trænersituationen. Ansættelsesprocessen er sat i bero indtil
videre, og Nadia er indsat som konstitueret cheftræner. Fra september til medio oktober har vi fået hjælp
fra Jurij, der var gæstetræner på sommercampen, og fra medio oktober vil Julie Bidsted kunne komme ca.
2 gange om ugen



Holdsammensætning og træningsplan: Der har været en del spørgsmål til beslutningsprocessen i relation
til holdsammensætningen og træningsplanen, herunder antallet af træningspas for de forskellige hold,

Sigga og
Sanne

Beslutning

samt antallet af løbere på isen. Det blev derfor præciseret, at det alene er trænerne, der bestemmer såvel
holdsammensætning og eventuel oprykning, herunder hvem der kunne komme på M2, som isplanen. Der
er nedsat et sportsudvalg bestående af trænerne, formandsskabet, en funskaterepræsentant (Malene)
samt Natasha, der udarbejder isplanen sammen med trænerne. Sportsudvalget mødes ca. en gang om
måneden
4.

Kasserer

Mette



Ingen punkter (pga. afbud fra Mette)

5.

DSU

Sanne



DSU’s Tekniske Udvalg (TU) har ændret reglerne for beståelse af mærkeprøver ved privatkonkurrencer,
således at man ikke længere skal have panelet godkendt på forhånd.
Protokoller fra privatkonkurrencer kan anvendes til godkendelse af mærker såfremt:
- Panelet består af en majoritet af dommere og tekniske specialister/ controllere på mesterskabs/
internationalt/ISU-niveau.
- Alle officials i panelet har det påkrævede niveau for at kunne dømme gruppen
- Konkurrencen afholdes i henhold til de til enhver tid gældende DSU-regler

6.

Bestyrelsens årshjul

Alle



Oktoberkonkurrencen 27. – 29. oktober
- Oktoberkonkurrencen er en privat-konkurrence for K- og M-løbere fra alle landets klubber, som GKF
afholder hvert år den sidste weekend i oktober.
- Der vil snarest blive udsendt en Doodle til forældrehjælp. Der er brug for rigtig mange hænder for at
løfte opgaven. GKF-løbere (K og M) deltager gratis, hvis de eller deres forældre skriver sig på en vagt



Aktivt Efterår 16. – 17. oktober kl. 9-13:
- Som de foregående år holder GKF Aktivt Efterår for 50 børn fra kommunens skoler mandag og tirsdag i
efterårsferien. Nadia og 6 hjælpetrænere står for træning på is og off ice. Derudover skal der bruges
forældrehjælp til ind- og udtjekning samt til skøjteudlejningen. 2 har meldt sig.



Halloween:
- GKF holder Halloweenfest for alle medlemmer mandag den 30. oktober i skøjteskoletiden. Invitation
følger.

7.

Orientering fra udvalg

Sportsudvalg: Orientering fra seneste møde 18. september:
 Den generelle træningsplan:
- Anne-Claire kommer 4-5 lørdage i efteråret og underviser i pilates/ballet/yoga.
- Julie kan komme et par dage om ugen fra medio oktober
- F2’s træningstid torsdag: Iskørslen kan ikke undværes, selv om det kunne give mere istid, da isen ofte
har stået fra aftenen før
- Det afklares, om Søgårdsskolen genoptager torsdage kl. 14.15-15 (i institutionstid) fra 1. oktober
- Der skal findes hjælpetrænere til familieholdet samt til morgentræning tirsdag og torsdag fra 1.
oktober
- Der skal findes afklaring mht. hjælpetræner-bemandingen tirsdage og andre udfordringer ( bl.a. er
Nadia flere gange alene med to hold)
 Holdfordeling efter mærkeprøve:
- M2: 6 løbere har bestået alderssvarende mærke til at stille op i Cubs M og Springs M-rækken.
Løberne får 3 timer ekstra sammen med M og bliver ellers på deres gamle hold. For at komme på F2
kræves, at de stiller op som M-løbere fra Oktober-konkurrencen.
- Andre løbere bliver som udgangspunkt, hvor de er, frem til januar
 Iskrystalkonkurrencen: Invitation sendt til E3 + EK2. Det blev drøftet, om løbere, der allerede har deltaget
i (private) K-konkurrencer, skal deltage. Hvis mærket endnu ikke er aktiveret ved en DSU-konkurrence,
kan man teknisk set godt stille op, men måske lidt dårlig stil. Løberne aftaler med trænerne, og tilmelding
sker til Sanne.
Facilitetsudvalget: Mette var fraværende, så punktet blev ikke gennemgået.
Sponsorudvalget:
 Der er dialog med en række potentielle sponsorer, der vil give mellem 10.000 og 25.000 kr.
 Sponsorer vil bl.a. blive tilbudt en bandereklame.
Funskate:
 GKF havde 30 glade løbere til træningssamling i Kastrup
 Der er konkurrence 4. – 5. november. Tilmeldingsfrist til Malene er 6. oktober.
Informationsudvalg: Tilpasning af nye info-pjecer fra DSU udstår

8.

Fra forrige møde –
opfølgning



Klubrumspuljen: Der søges midler til at etablere op mod 30 ekstra skabe, så alle Funskate og Eliteløbere
kan få eget skab



Forældrehenvendelser vedr. mange F-løbere på isen samtidig: Grazyna har vurderet, at det ikke udgør et
sikkerhedsproblem, at F2 og F3 træner sammen om lørdagen, da de træner elementer. Om torsdagen kan
udfordringen med F1 og F2 sammen løses ved at inddrage programtimen kl. 15.15-15.45 i
undervisningen. Derudover kan programtimerne mandag og tirsdag kl. 14.15-15 også inddrages i Fundervisningen.

9.

Andre tovholdere



GKF ”akut-hygge-fest” 7. oktober kl. 12-16: Der er 220 tilmeldte. Der vil være musik og konkurrencer på
isen og mulighed for at købe mad og drikke. Der bliver åbent hus til rotatoren fra kl. 15 for dem, der
endnu ikke har prøvet den.

10.

Beslutningspunkter/Punkter
til drøftelse




Fremadrettet plan for rotator: Vi kører videre efter Jurij og forsøger at oplære nye trænere
Musik upload og backup til konkurrencer: Malene og Anna F står for det. Al programmusik er på iPad’en,
bortset fra EK1, som kan sendes til Malene. Ligger også på GKF’s bestyrelses-Dropbox. Løberne er selv
ansvarlige for at medbringe en backup af deres programmusik til konkurrencer, fx på usb-stick eller på
mobilen

11.

Datoer for kommende
bestyrelsesmøder



Planlagte kommede bestyrelsesmøder:
- Onsdag d. 1. november
- Mandag d. 4. december
Pernille fastsætter datoer for bestyrelsesmøder i januar-marts 2018


12.

Eventuelt

