
Beslutningsreferat	fra	bestyrelsesmøde	i	GKF	12.	juni	2019		

Deltagere: Pernille, Sanne, Ronnie, Henning, Maria, Jesper, Henriette, Lyudmila og Mie 
Gæstedeltagere: Dima 
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. 8. april 2019 Pernille • Referatet og beslutningsreferat fra forrige møde samt fra mødet d. 7. 
april blev godkendt af bestyrelsen og lægges på hjemmesiden 

3.  Formandskabet Pernille og 
Sanne 

• Ventelisten er vokset meget hen over de sidste par uger 
• Grundet den årlige konkurrence i Curlingklubben indbydes SSK til opstart 

2. sep 2019. SSK skal ikke have aflyst deres træninger mens hal 2 lukkes 
det må være andre hold der aflyses. 

• Prøvetime for ventelisten (28) skal afholdes d. 31. aug, og der skal 
arrangeres loppemarked samme dag.  

• Vi har is fra 1. aug 2019 
• Isplanen er næsten færdig, den er færdig senest næste uge 
• Vi får morgenis allerede fra midt aug i hal 1 
• Gentofte Kommune Workshop om sponsorarbejde 19/6 - Jesper deltager 

 

4.  Kasserer Henning/  

Maria 

• Overdragelsen af kasserrollen til Maria fortsætter 
• Under 1000 DKK i udeståender 



5.  DSU Sannes  • Der kommer nye regler for mærkeprøverne, de kommer først til at gælde 
efter første konkurrence. 

• Synkro – DSU mangler haller til deres synkro camps. 
• DSU stiller sig gerne til rådlighed omkring mentaltræning 
• Der er også kommet en ny terminsplan 
• Eliteprogrammet – fremadrettet skal dem på eliteprogrammet deltage i 

to årlige internationale konkurencer.  
• Der er 4 fra bestyrelsen der deltager på repræsentantskabsmødet d 29/6 
• Vi bakker op omkring HSKs forslag til vedtægtsændringer 
• Kontorfællesskab med Rullesport ophørt - Camilla L afskediget 

6.  Bestyrelsens årshjul – opdatering/ny 
ansvarsfordeling 

Alle • Intet nyt 
•  

7.  Orientering fra udvalg   Sportsudvalget: 

• Intet nyt 

Facilitetsudvalg: 

• Intet nyt 

Sponsorudvalg: 

• Jesper deltager på et kursus gennem Gentofte kommune omkring 
sponsoraftaler 

Funskateudvalg: 

• Intet nyt 

Informationsudvalg: 

• Terminsplanen skal lægges på GKF (Henriette) 



Isudvalget: 
• Afholdt møde i starten af juni. Alt gik godt, vi har fået tider for 

sæsonstart 
• Morgentræning start 20/8 

8.  Fra forrige møde – opfølgning   • Økonomien skal nok løbe rundt på årets GKF camp.  
• Sammenlagt er 38 E og M løbere tilmedt. Ganske få FunSkate løbere 

tilmeldt 

9.  Andre tovholdere  •  

10.  Beslutningspunkter/Punkter til drøftelse  • Bestyrelsen vil konkretisere mål og aktionspunkter fra vores tre 
fokusområder, men afventer tilbagemelding fra trænerne. 

11.  Datoer for kommende bestyrelsesmøder  Alle forslag til kommende mødedatoer blev godkendt: 

• 13. august 2019 
• 4. september 2019 
• 3. oktober 2019 
• 5. november 2019 
• 3. december 2019 

12.  Eventuelt  •  

 


