
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET

Den 24. Februar 2021


Til stede (virtuelt):	 	 Jesper Lauridsen

	 	 	 	 Ronnie Knudsen

	 	 	 	 Anna Frejlev

	 	 	 	 Julia Jamme

	 	 	 	 Ann Carina Schubert

	 	 	 	 Sara Watt

	 	 	 	 Edita Günel	 

	 	 	 	 Jesper Kristoffersen


Resumé fra isudvalgsmødet den 23. februar 2021:  
Vi skal desværre ikke alene udfordres af Corona-nedlukning men også af det faktum, at begge 
ishallers bander skal udskiftes, samt at WannaSport nu ikke længere kun skal fungere med det 
formål at udnytte ”fri is”, men også fremover kommer til at fungere som platformen for en 
indtægtsdækket forretning under titlen ”selvorganiseret træning”. Kommunen kommer fremover, 
og med større effekt fra næste sæson, at beslaglægge faste tidspunkter i isplanen samt et øget 
antal ”pladser” i træningspas, for at øge andelen af ”selvorganiseret træning”. Ovenstående har 
affødt følgende: 


• Eftersom udbuddet på udskiftning af banderne endnu ikke er overstået, kan dette arbejde 
ikke foregå i nedlukningsperioden og får derfor indflydelse på, hvor meget is vi får til 
rådighed. Der arbejdes derfor på, kun at skifte én af hallernes bander i denne sæson. 


• Det politiske ønske om behovet for både WannaSport og faste tidspunkter til ”
selvorganiseret træning”, får både vi i GKF og Stars, til at udfordre beslutningen, hvorfor 
der snarest gennemføres et møde med facilitetsudvalgets formand, GKF og Stars. 


• Vi har også anmodet om udvidet åbningstid i sommerperioden for dels at tilgodese vores 
Camps og muliggøre ekstra tid i planen til ”selvorganiseret træning” samt kommunens 
ønske om, i tillæg, at kunne sælge ekstra istid. 


Bestyrelsen afventer mødet med formanden for facilitetsudvalget og den endelige istildeling på 
basis af vores indspil. 

 

Genåbning og udendørs træning  
Med den politiske beslutning om gradvis åbning og dermed muligheden for, at vi nu kan træne op 
til 25 personer sammen gør, at Dima planlægger gennemførelsen af 2 ugentlige udendørs 
træninger i tillæg til både klubbens egen on-line, off-ice træning og DSU’s on-line træningstilbud. 

De fysiske træninger igangsættes så snart, der er aftalt et område på idrætsanlægget, hvor 
træningerne kan gennemføres. 

 

Drøftelse af bestyrelsens rolle og samspil med trænerne  
Der blev på mødet, af flere medlemmer, udtrykt ønske om åbenhed, dialog og indblik, også i 
forhold til klubbens sportslige ambitioner og prioritering af trænerindsatsen. Det blev pointeret, at 
denne del af klubbens aktiviteter skal lægge i forlængelse af klubbens overordnede strategi for at 
sikre det maksimale udbytte, og for at opnå, at vi alle arbejder efter de samme mål.  

Julia og Jesper K. arbejder lidt videre med opgaven, som fremlægges til drøftelse på et af de 
førstkommende bestyrelsesmøder. 


Næste møde:   
Onsdag den 3. marts kl. 20.00 



