Dagsorden til behandling på Generalforsamlingen den 12. marts kl. 17.00 i klublokalet på 1. sal (lok. 26):
1. Valg af dirigent (og referent)
2. Formandens beretning - kan findes på hjemmesiden:
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/foreninglet-wordpress-offload-s3/wpcontent/uploads/sites/30/2018/02/22144744/beretningen-2018.pdf
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
3 b. Fremlæggelse af budget
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af suppleanter
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
8. Eventuelt

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Anette Dige Kongsdam på vegne Funskate-holdene med
forskellige ønsker til indholdet af træningsplanen. Bestyrelsen tager ønskerne til efterretning og vil kigge på,
hvad der kan lade sig gøre i samarbejde med sportsudvalget/trænerteamet, men må i første omgang henvise
til, at kompetencen til at fastsætte det nærmere indhold af træningstilbudet hører under cheftrænerens og
sportsudvalget/bestyrelsen, som inden for de givne rammer skal sammensætte et relevant træningstilbud for
alle klubbens løbere.
Punkterne er derfor ikke sat på dagsordenen som et beslutningsforslag, men kan selvfølgelig tages op til
drøftelse.
Punkterne ses nedenfor, og bestyrelsens umiddelbare kommentarer er indsat med kursiv.

 F2 bør have een dag om ugen hvor de er alene på isen - det har de andre f hold.
 Mere elementtræning
Med ansættelse af ny cheftræner og assisterende træner får vi bedre mulighed for udnyttelse af vores
is. Det vil muliggøre, at nogle hold kan tilbydes flere ispas, men det vil samtidig i en del tilfælde betyde,
at der kommer til at være flere hold på isen ad gangen med hver sin træner.
Isplanen vil efter sommerferien formentlig komme til at se noget anderledes ud.
 En ugentlig showdance dag - kategori for blandede hold.
Det vil efter bestyrelsens opfattelse være relevant at deltage med show-hold ved
Funskatekonkurrencerne - man kan evt. genbruge gode shows fra afslutningsshow.
I stedet for en ugentlig show-dag, kunne det også være mere projekt-orienteret – f.eks. op til de
pågældende Funskatekonkurrencer.
Et tiltag som solodans kan i øvrigt give bedre kompetencer til at udføre koreografi synkront.
 Ny cheftræner bør undervise Funskate- hold een dag om ugen (de trænger til variation og
motivation)
- Alle hold har brug for variation og motivation :)
Man må se på, hvad der kan lade sig gøre i træningsplanen. Vores ny assisterende træner Julia vil
udover at have off-ice og dansetimer også skulle være hjælpetræner på funskate-holdene - det vil jo i
sig selv give noget fornyelse og inspiration
 Ballet til F1???
- Hvad med de andre F-hold? Bestyrelsen foreslår, at der laves en doodle, hvor efterspørgslen
undersøges.
Balletlærere er dyre, så en times ballet ugentligt, vil betyde en mærkbar kontingentstigning.
En overvejelse: Skal det være obligatorisk - eller mulighed for tilvalg?
Formandens beretning kan findes på hjemmesiden :
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/foreninglet-wordpress-offload-s3/wpcontent/uploads/sites/30/2018/02/22144744/beretningen-2018.pdf

Foreningens gældende vedtægter kan ses her:
http://gkf.dk/wp-content/uploads/sites/30/2017/03/VEDTÆGTER-FOR-GENTOFTE-KUNSTSKØJTELØBERFORENING-marts-2017.pdf
Stemmeret har, jfr. § 10:
- aktive medlemmer, der er fyldt 16 år og har været aktive medlemmer i mindst tre måneder
- forældre/værge til aktive medlemmer under 16 år, der har været medlemmer i mindst tre måneder
(1 stemme pr. medlem).
Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
(2 bestyrelsesmedlemmer Karsten Bobek og kasserer Mette Slesvig) er udtrådt i løbet af året - i deres sted er
suppleanterne Ronnie og Anette indtrådt som ordinære medlemmer)
Sanne Colmor og Jesper Lauritzen er ikke på valg
Sigga Husted-Andersen, Malene Nordlund Rørbech, og Anette Dige Kongsdam udtræder af bestyrelsen
(ikke villige til genvalg)
Pernille Lohmann og Ronnie Knudsen er villige til genvalg.
Vores tidligere kasserer Henning Goldbeck (som har hjulpet med regnskabet, efter at Mette Slesvig og hendes
søn flyttede klub) stiller sig til rådighed igen som bestyrelsesmedlem/kasserer.
Vi har imidlertid brug for flere nye bestyrelsesmedlemmer/suppleanter. Interesserede er velkomne til at
henvende sig til den nuværende bestyrelse og høre nærmere om bestyrelsesarbejdet.
Generalforsamlingen foregår jo i skøjteskoletiden - skøjteskolen vil blive forlænget, indtil generalforsamlingen
er færdig, så alle har mulighed for at deltage.
Husk, at medlemmer over 16 år selv skal møde op for at kunne afgive stemme på generalforsamlingen.
Vi håber på et stort fremmøde på mandag!

