Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i GKF 3. december 2019
Deltagere: Pernille, Sanne, Ronnie, Henning, Jesper, Henriette og Mie
Gæstedeltagere:
Mødeleder: Pernille
Referent: Mie
Afbud: Dima
#

Emne

Ansvarlig

1.

Godkendelse af dagsorden

Pernille

2.

Godkendelse af referat fra mødet d. 18. september
2019

Pernille

3.

Orientering fra cheftræner

4.

Formandskabet

Beslutning
•

Dagsorden i henhold til vedtægterne blev godkendt.

•

Referatet og beslutningsreferat fra september og oktober er godkendt
og lægges på hjemmesiden. Kommentar til november referatet sendes til
sekretæren senest d. 10. dec. og lægges derefter på hjemmesiden

•

Dima havde ikke mulighed for at deltage.

Pernille og 3.1 Eksterne henvendelser
Sanne
• Bestyrelsens holdning er at voksne gkf’ere kan stille op til FunSkate
eller adult konkurrencer, og så må der findes en
løsning/træningstilbud for den type løbere.
3.2 GKF-interne anliggender
•
•
•
•

Julegaver til trænerne er besluttet
Proces for julekort besluttet
Bestyrelsen mødes til en strategidag d. 7. januar 2020
Trænerne har lavet et oplæg til gallashowet, Pernille mødes med Dima så
bestyrelsen kan få flere informationer om tankerne bag.

5.

Kasserer

•
•

Henning/
Maria

6. DSU
7.

Bestyrelsens årshjul – opdatering/ny
ansvarsfordeling
8. Orientering fra udvalg

Sannes

•

Alle

•
•

Udeståender er på et acceptablet niveau
Der skal findes en løsning på at løberne skal betale for enetimer
inden disse afholdes, dette for at mindste udeståender

Der er styr på planlægningen af ATK træningssamling for Cubs og Springs

Sponsorudvalget:
•
•
•

Klubjakke – Ronnie og Jesper arbejder på sagen
Det skal undersøges om vi kan finde en løsning med en
indkøbsportal hvor igennem vores medlemmer kan købe vores
vores klubjakker
Til og fra julekort med donering til hospitalsklovne, bestyrelsen
besluttede at købe 200 stk, som så skal sælges ved DM,
træningssamling og juleshowet

•
Facilitetsudvalg:
•

Torsdag d. 19. dec. er der byggemøde vedr. forhallen

Sportsudvalg:
•

Intet nyt

Funskateudvalg:
•

F3 er blevet spurgt om de vil være med i Lucia optoget d. 16. dec
2019 til juleshow arrangementet

Informationsudvalg:

• Intet nyt
Isudvalget:
•
9.

Fra forrige møde – opfølgning

10.

Andre tovholdere

11.

Beslutningspunkter/Punkter til drøftelse

12.

Datoer for kommende bestyrelsesmøder

13.

Eventuelt

•

Intet nyt

Flyttes til næste møde
•

•

Flyttes til næste møde
Intet nyt
•
•

•

Intet nyt

7. januar afholder bestyrelsen et strategimøde
Der mangler at blive aftalt datoer for de sidste møder inden
generalforsamlingen, som er fastsat til d. 16. marts 2020

