REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET
Den 7. December 2020

Til stede (virtuelt):

Jesper Lauridsen
Ronnie Knudsen
Anna Frejlev
Julia Jamme
Ann Carina Schubert
Sara Watt
Natasha Goldbeck
Edita Günel
Jesper Kristoﬀersen

Jesper Lauridsen bød velkommen til bestyrelsens nye medlemmer og udtrykte stor tiltro til et godt
og konstruktivt fremtidigt samarbejde.
De nye retningslinjer for nedlukning af fritidsaktiviteterne i kommunen blev drøftet. Som
konsekvens heraf, lukkes der fuldstændigt ned for alle aktiviteter i ishallerne fra og med den 9.
december og frem til 3. januar 2021. Medlemmerne opfordres til at tømme skabene den 8.
december, og hjemtage skøjter og skøjteudstyr i nedlukningsperioden.
Bestyrelsen besluttede endvidere, ikke at søge om økonomisk kompensation i perioden frem til 3.
januar, idet klubben oppebærer kontingenter for perioden og da det samtidig ikke kan udelukkes,
at klubbens trænere, i lighed med tidligere, vil gennemføre oﬀ-ice træning som et virtuelt tilbud til
foreningens medlemmmer.
Forholdet omkring økonomisk kompensation vil blive taget op til fornyet drøftelse primo januar
2021.
Jesper Lauridsen og Ronnie Knudsen gav en kort orientering om de driftsmæssige opgaver i
bestyrelsen samt de mere projektrelaterede opgaver, hvor sidstnævnte knytter sig tæt op ad
“Årshjulet”. Årshjulet vil på Jesper Lauridsens foranledning rundsendes til bestyrelsens
medlemmer i tillæg til en oversigt over de driftsrelaterede opgaver. Bestyrelsens medlemmer
bedes på den baggrund melde tilbage til Jesper Lauridsen, hvilke opgaver det enkelte medlem
har kompetencer, evner og lyst til at løse.
Det blev besluttet at tildele Anna adgang til klubbens hjemmeside, Facebook, Instagram og
Youtube-konti.
Jesper Lauridsen tager kontakt til Carsten med henblik på at fremskaﬀe word-udgaven af
foreningens vedtægter, således at disse kan rettes til i henhold til beslutningerne truﬀet på
generalforsamlingen den 6. december 2020. Ændringerne uploades til hjemmesiden hurtigst
muligt. Bestyrelsens medlemmer opfordres ligeledes til at fremsende et billede af dem selv,
således at bestyrelsens kontaktinformationer også kan rettes til.
Jesper Lauridsen sørger for de nye medlemmers adgang til “foreningslet” ligesom Natasha vil
sørge for oprettelsen af gkf-mailadresser til alle medlemmer.
Det blev besluttet, at Julia indtil videre skriver og udsender bestyrelsens informationer til
foreningens medlemmer. Det blev endvidere besluttet, at alle informationer med et særligt vigtigt
og væsentligt indhold rundsendes til bestyrelsens medlemmer for at indhente kommentarer før
den egentlige udsendelse til medlemmerne.
Det blev endvidere besluttet, at alle udsendelser skal ske via foreningslet for at sikre fælles tilgang
og historik til det udsendte.

Hvert af bestyrelsens medlemmer gøres til kontaktperson for et specifikt hold som beskrevet
nedenfor:
Kontaktperson:

Hold:

Ann Carina Schubert
Anna Frejlev og Julia Jamme
Jesper Kristoﬀersen
Natasha Goldbeck
Jesper Lauridsen
Edita Günel
Sara Watt
Ronnie Knudsen

EK1, E1 og M
E2
E3
EK2
Funskate
Voksenhold
Familiehold
Skøjteskolen

Jesper Lauridsen bad bestyrelsens medlemmer tænke over mulige forslag til en klubjakke
eftersom det nu er 2 år siden klubben sidst havde en klubjakke.
Jesper Lauridsen ønsker at vi i fællesskab kan dele dokumenter herunder referater. Da
foreningslet ikke muliggør dette, laver Jesper en test i OneDrive i forhåbningen om, at denne kan
anvendes som fremtidig platform.
Næste møde: Endnu ikke fastlagt.

