
 
 

Formandens beretning – september 2020 
 

GKF er fortsat en af Danmarks største kunstskøjteløberklub med ca. 240 aktive medlemmer. Vi optager 
løbende nye medlemmer til de fleste hold, men primært fra ventelisten til skøjteskolen og 
familieholdet. Dags dato har vi pladser på skøjteskolen og familieholdet, men det er ganske normalt i 
starten af sæsonen, og der er planlagt prøvetimer så snart vi får holdene i gang igen. 
 
Klubben har siden sidste generalforsamling haft et stabilt og godt trænerteam bestående af Dima som 
cheftræner, Nadia, Grazyna og Julia assisterende trænere. Derudover har vi Charlotte, der underviser 
på familieholdet, Anne Claire som ballettræner, samt vores hjælpetrænere, som alle er nuværende 
eller tidligere konkurrenceløbere i klubben. 
 
Vores konkurrenceløbere, som består af mesterskabs, konkurrence og funskate løbere, har igen alle 
haft en god sæson og skabt fine resultater ved sæsonens mange konkurrencer. Ved HSK-Cup i Hvidovre 
i oktober 2019, som er en konkurrence for mesterskabs- og konkurrenceløbere, kom klubben ind som 
nummer 2 i HSK Cup, hvad vi ser som et rigtigt godt resultat.  
 
Klubben arbejder målrettet på gode sociale vilkår for alle løbere, som del af det er der blevet afholdt 
Oktoberkonkurrencen, Halloween, Julefest og Fastelavn. Uheldigvis måtte vi udskyde vores årlige 
Gallashow pga. af corona epidemien, og ser frem til igen så snart som muligt at afholde en sådan fest 
for klubben.  
 
Vi har et rigtigt godt samarbejde med vores sponsorer, Stadion, forældregruppen samt Gentofte Stars 
– hvilket er noget vi værner om da dette er meget vigtigt for at sikre klubbens fortsatte succes samt 
medlemmernes gode trivsel i klubben.  

 
 



 
 
1. Corona 
 
Starten af 2020, blev begyndelsen på en tid vi sent vil glemme, da corona ramte os i marts. Først måtte 
vi lukke helt ned for alle aktiviteter efter regeringens udmelding d. 11 marts. I samarbejde med Dima 
og Julia var Jesper og Ronnie i stand til hurtigt at få udendørs træning op og køre da dette blev muligt. 
Sent i juni var vi igen i stand til at invitere de fleste løbere tilbage til en lidt anderledes træning på isen.  
 
I løbet af sommerferien har GKF i samarbejde med både vores egnet træner team samt Brad, været i 
stand til at have trænings muligheder i alle uger for vores konkurrence og funskate løbere. Stor tak til 
de ild sjæle der har brugt en stor del af sommeren for at gøre dette muligt.  
 
Næsten alle hold er tilbage på isen. Det sidste hold er skøjteskolen, nogle af dem er allerede startet, og 
resten vil være tilbage på isen igen fra 21 september. Pga. corona og de restriktioner vi har, har vi 
måttet se på og implementere flere tiltag, så vi bla. kan sørge for at vi altid har under 50 mennesker i 
hallen. Yderligere for ikke at have en stor kø omkring skøjteudlejningen, har klubben i denne omgang 
udlejet skøjter til dem der har brug for dem for resten af året, så man ikke skal forbi udlejningen hver 
uge.   
 
2. Sponsorer  
 
Vi vil gerne takke Gentofte Kommunes Klubrumspulje samt Skate Bootique, Absalon Hotel og Airtrix for 
deres fortsatte støtte til klubben, og de aktiviteter som vi har.  
 
3. Aktiviteter  
 
Klubbens løbere har igen været meget aktive og vores løbere har været repræsenteret i alle 
kunstskøjtekonkurrencer afholdt i Danmark i løbet af 2019. Dette med rigtigt gode individuelle 
resultater, som gør både klubben og vores trænere stolte. Som normalt afhold klubben også sin egen 
Oktoberkonkurrencen in 2019.  
 
Som nævnt har der igen i løbet af 2019 og begyndelsen af 2020 været stor aktivitet i klubben ud over 
den normale træning, som har inkluderet Halloween, Julearrangement og Fastelavn.   
 
4. DSU og ATK 
 
Fire medlemmer af bestyrelsen sammen med vores cheftræner deltog i august i et seminar som blev 
afholdt af DSU omkring ATK (aldersrelateret træningskoncept). Bestyrelsen samt vores træner team, 

ser positivt på DSU's initiativ omkring dette og vil forsætte dialogen mellem klubbens træner team 
og bestyrelse for at klarlægge og hvordan de relevante emner evt. kan implementeres i GKF til 
klubbens og vores løberes fordel.  
 
 
 
 
 



5. Bestyrelsen  
 
Efter den sidste generalforsamling i marts 2019, bestod bestyrelsen af og konstituerede sig således:- 
 
Formand – Pernille Lohmann 
Næstformand – Sanne Colmor 
Kasserer – Maria Thea Flymer 
Sekretær – Mie Svan Jørgensen 
Medlem – Jesper Lauritzen 
Medlem – Ronnie Knudsen 
Medlem – Henning Goldbeck 
Suppleanter – Henriette Andersen & Lyudmila Bobek 
 
I januar 2020, besluttede Mie at forlade bestyrelsen, da hun ikke længere havde børn i klubben, og 
Pernille trådte ned som formand.  
 
Efterfølgende, indtrådte Henriette som medlem i Mies sted, og Sanne bad om at blive valgt til 
formand, som hun blev, Henning trådte ind som næstformand, samt Henriette som sekretær. 
 
I august, besluttede Sanne at forlade klubben. Hun har ikke haft børn under 18 år i klubben siden juni 
2019, så ville ikke være valgbar ved den næste generalforsamling.  
 
Herefter konstituerede bestyrelsen sig igen for den korte periode med Henning som formand og Jesper 
som næstformand. Lyudmila indtrådte som medlem af bestyrelsen i Sannes sted.  
 
Efter udskydelsen af generalforsamlingen her i september, besluttede Pernille sig for at trække sig fra 
bestyrelsen. Jeg vil gerne på vegne af bestyrelsen og klubben takke Pernille mange gange for den store 
indsats hun har lagt i klubben først som sekretær og herefter som formand, og også til både Sanne og 
Mie for de mange år og arbejde de har lagt. 

Som vi ser frem til generalforsamlingen, er der som nævnt i indkaldelsen, en del bestyrelsesposter på 
valg. To bestyrelsesposter indtil marts 2021 og tre indtil marts 2022, to suppleanter skal vælges for en 
valgperiode til marts 2021. Klubben har brug for nyt blod i bestyrelsen, forældre og medlemmer der har lyst 
til at investere deres tid for at gøre GKF en endnu bedre klub for alle medlemmer.  
 
Hvis man overvejer at still sig op til valg, er det vigtigt at forstå at bestyrelsen i GKF er en arbejdende 
bestyrelse. Hvis man er valgt til bestyrelsesmedlem i GKF bør man huske at man repræsentere alle 
medlemmer og prøve at gøre sit bedste for hele klubben. Man bør måske tænke sig om en ekstra gang hvis 
grunden til at man stiller op er en personlige mærkesag eller ambition på vegne af ens egne børn.  

  
 
 
6. Forældre  
 
Vi takker alle de forældre, som har givet en hånd med ved vores aktiviteter og daglige arbejde. 
Klubben er baseret på frivilligt arbejde, og det er kun trænere, der modtager løn for deres arbejde. 
Især en tak til skøjteskoleforældrene, som igen i denne sæson helt suverænt har stået for at bemande 
skøjteudlejningen til skøjteskolen. 



 
7. Faciliteter  
 
I løbet af det sidste år har vi officielt fået tildelt det lokale hvor vores Rotator står. I forbindelse med 
det fik vi stadion til at inddrage en del af omklædningsrummet til gang, så der er fri passage frem og 
tilbage uden at forstyrre omklædingen. 
 
Stadion er gået i gang med en større ombygning af indgangen og området omkring vores klublokaler 
på første sal. Når det står færdigt forhåbentlig i oktober, vil vi have et meget større og mere 
tidssvarende område på første sal til rådighed, med flere vinduer mod hallen end hvad vi har i dag. 

 
 
8. Økonomi  
 
Klubben har forsat en solid økonomi. 2019 blev afsluttet med et mindre overskud, hvad der betyder at 
klubben i starten af 2020 havde en egenkapital, som har gjort det muligt at komme igennem den første 
del at corona krisen uden de store økonomiske konsekvenser. Da corona krisen ramte, og vi måtte 
hjemsende vores træner team, var det muligt for klubben at modtage lønkompensation fra hjælpe 
pakkerne, hvad der har betydet at det har været muligt at holde på vores gode træner team på trods 
af at vi har været lukket et stykke tid.     


