Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i GKF 7. oktober 2019
Deltagere: Pernille, Sanne, Ronnie, Henning, Jesper, Henriette og Mie
Gæstedeltagere:
Afbud fra: Maria og Lyudmila
Mødeleder: Pernille
Referent: Mie
#

Emne

Ansvarlig

Beslutning

1.

Godkendelse af dagsorden

Pernille

2.

Godkendelse af referat fra mødet d. 18. september
2019

Pernille

3.

Orientering fra cheftræner

Dima

4.

Formandskabet

Pernille og 3.1 Eksterne henvendelser
Sanne
• Ingen henvendelser

•

Dagsorden i henhold til vedtægterne blev godkendt.

•

Referatet og beslutningsreferat fra september-mødet godkendes
skriftligt af bestyrelsen senest den 20. oktober, og beslutningsreferatet
lægges derefter på hjemmesiden

•

Dima kan ikke deltage i møder om mandagen pga. undervisning

3.2 GKF-interne anliggender
•
•
•

Vi fejrer Dima d. 9. okt kl 17.00 i hal 1. Ronnie sender invitation ud til alle
medlemmer
På baggrund af trænernes input i APV-undersøgelsen blev det besluttet
at bestyrelsen laver en handlingsplan.
Forældremøder for skøjteskolen skubbes til november pga. efterårsferie
og Oktoberkonkurrencen. Ronnie aftaler datoer med Dima.

5.

Kasserer

Henning/ •

Økonomien har det godt, kassereren udsender snarerest rykkere.

Maria
6. DSU
7.

Bestyrelsens årshjul – opdatering/ny
ansvarsfordeling

Sannes

•

Intet nyt

Alle

•
•

Vi har 190 tilmeldte til oktoberkonkurrencen
Der skal udsendes doodles, så forældre og løbere kan tilmelde sig div.
arbejdsopgaver
Ifm Halloween d. 28. oktober får Skøjteskolen et kvarters kortere træning
ligesom sidste år, og Halloween afholdes i forlængelse heraf. Henriette er
tovholder.

•

8. Orientering fra udvalg

Sponsorudvalget:
•

Ishockey har meldt ud, at de er interesseret i at betale GKF for at kunne
sætte sponerbannere op på vores halvdel af hal 1. Sponsorudvalget
undersøger om vi selv kan fylde pladserne ud, før vi giver dem til
ishockey.

Facilitetsudvalg:
•
•
•

Der er planer om en tilbygning på bagsiden af Hal 2 som skal fungere som
opvarmnings hal.
Der har været et møde på kommunen omkring de manglende penge ifm.
ombygningen
Vi kan evt. søge om tipsmidler til ombygningen sammen med ishockey

Sportsudvalg:
•

Intet nyt

Funskateudvalg:

•

Vi havde 5 F1´ere med til Iskrystal 1 konkurrencen i HKF og vi kom hjem
med 3 medaljer, 2 guld og 1 bronze

Informationsudvalg:
• Intet nyt
Isudvalget:
•
9.

Fra forrige møde – opfølgning

10.

Andre tovholdere

11.

Beslutningspunkter/Punkter til drøftelse

12.

Datoer for kommende bestyrelsesmøder

Intet nyt

•
•

•
•
13.

Eventuelt

•

5. november 2019
3. december 2019

