
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i GKF 6. marts 2018 

Deltagere: Sigga, Sanne, Henning, Malene, Jesper, Ronnie, Pernille 

Afbud: Anette 

Mødeleder: Sigga 

Referent: Pernille 

# Emne Ansvarlig Beslutning 

1.  Godkendelse af dagsorden Pernille  Den udsendte dagsorden blev godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra 
mødet d. 7. februar 2018 

Pernille  Beslutningsreferat fra mødet d. 7. februar blev godkendt og lægges på hjemmesiden 

3.  Formandskabet Sigga og 
Sanne 

Ansættelse af ny cheftræner 

 Der er skrevet kontrakt med Dima og Julia, som starter som cheftræner og hjælpetræner/off-
ice træner 1. august, og informeret om det på mail til alle medlemmer 

Generalforsamlingen 12. marts 

 Mogens Muff har sagt ja til at være dirigent på GF 

 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 sættes derfor ikke på dagsordenen som et 
beslutningsforslag, men kan selvfølgelig tages op til drøftelse.  

 Indkaldelsen med opdateret dagsorden genudsendes til alle medlemmer, og dagsordenen 



opslås på hjemmesiden senest 5 dage før GF, i henhold til vedtægterne 

Isplanen i øvrigt: 

 Vi mangler en træner til Søgårdsskolen efter påske, når Grazyna tager på ferie. Det undersøges, 
om der kan findes en afløser 

 Solodans ønskes sat på træningsplanen i april-juni, gerne søndag eftermiddag, hvor det 
umiddelbart vurderes at være lettere at finde en fast træner 

 Der oprettes et ”EK3” hold med gruppen af yngre funskateløbere, der har trænet i 
skøjteskoletiden. Indtil videre er der fundet 3 ispas til EK3 i forårsisplanen. 

4.  Kasserer Henning  Klubbens revisor, Charlotte Vestergaard, har godkendt regnskabet for 2017 

 Budgettet for 2018 blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen. Der budgetteres med et 
overskud på 40.000 kr. i 2018 

 Der er sendt rykkere ud vedr. ikke-betalte kontingenter og konkurrencetilmeldinger m.v. Der 
bruges meget tid på at opkræve tilmeldingsgebyr for funskate- og klubkonkurrencer, hvor GKF 
har lagt ud 

5.  DSU Sanne  GKF vandt Klubmesterskabet 2018 til Friløbskonkurrencen i Herning, og Funskate vandt ØST-
pokalen til Finalen i Odensen. Der vil blive taget gruppebilleder med pokalerne efter 
Gallashowet. 

 DSU’s tekniske udvalg har fået ny formand, Lone Amstrup, og består derudover af Christine 
Hestbech, Charlotte Holm-Busk, Christina Wassard, Svea Lund og Stinna Strlezec. Der er ikke 
meldt noget ud om Eliteudvalget, efter at Pernille Gormsen valgte at stoppe som formand 

 DSU har udsendt vejledninger vedr. ændringen af persondataforordningen, der træder i kraft til 
maj. 

 Der er kommet invitation fra DSU til internationalt trænerseminar – ISU Olympic Development 
Project 2018-2021. Første kursusforløb er i maj 2018. Vi undersøger, om vi kan sende Dima af 
sted, selv om han først starter i GKF til august. 

 Evaluering af det nye mærkeprøve setup, hvor mærker kun kan bestås til konkurrencer: GKF vil 



tilbyde DSU at lægge is til en ”opsamlingsprøve” i foråret og/eller i starten af den nye sæson af 
hensyn til de løbere, der mangler et mærke for eksempelvis at forblive i M-rækken. 

6.  Bestyrelsens årshjul Alle 
Gallashow 

 Der er tilmeldt 188 deltagere, og mange forældre har tilmeldt sig opgaver via Doodlen. Der 
følges op for at få lukket de udestående opgaver, specielt vedr. madleverancer og morgenhjælp  

 Der vil som de tidligere år blive mulighed for at købe en filmoptagelse af showet, enten på usb 
eller via download-link  

 Alle hold bliver inviteret til at deltage i en film-konkurrence under showet, med præmie til den 
bedste film 

 Arnasson kommer og tager billeder til de 2 sidste forestillinger 

7.  Orientering fra udvalg 
 

Sportsudvalget (Sanne) – på seneste møde blev bl.a. drøftet trinserieniveauer, oprettelse af EK3 samt 
deltagere til Funskate-finalen 

Facilitetsudvalget (Jesper)– der er møde i den kommende uge 

Renoveringsudvalget (Ronnie) – der bliver ikke rørt ved GKF’s lokaler. Balletrummet får flere m2, da 
rengøringsskabet rives ned. Vi forsøger at få køkkenet vendt ind mod varmestuen 

Funskate (Malene) – Anette var med til Finalen i Odense i stedet for Malene. Grazyna var træner på 
free-delen og Siri B på element-delen. Vi fik ikke landspokalen i år, men vandt ØST-pokalen. 

Informationsudvalget (Sanne/Pernille) – CPH:DOX har sendt en anmodning til skøjteklubberne om at 
informere medlemmerne om dokumentarfilmen ”Kiss and Cry”. Det blev besluttet at lægge et link på 
GKF’s facebookside. 

8.  Fra forrige møde – 
opfølgning  

   

9.  Andre tovholdere    



10.  Beslutningspunkter/Punkter 
til drøftelse 

   

11.  Datoer for kommende 
bestyrelsesmøder 

   

12.  Eventuelt  
 

 


