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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i GKF den 28. marts 2017 kl. 19.00

Deltagere:

Sigga, Sanne, Mette, Pernille, Malene, Karsten, Jesper, Ronnie, Anette

Referatet er tiltrådt af bestyrelsen og
offentliggjort den:

Mødeleder:

Sigga

1. maj 2017

Referent:

Pernille

#

Emne

Ansvarlig Beslutning

1.

Godkendelse af dagsorden

Pernille



Punkterne omkring årshjul – ny ansvarsfordeling og fordeling af ansvar for udvalg,
herunder nedsættelse af forældreudvalg i henhold til beslutning fra GF, flyttes op under
punkt 3, hvorefter dagsordenen blev godkendt

2.

Godkendelse af referat fra
mødet d. 7. marts 2017

Pernille



Referatet blev godkendt

3.

Formandskabet

Sigga og
Sanne



Efter indstilling fra Martine, og på baggrund af henvendelse fra DSU vedr. indførelse af
”hjelm-politik” i klubberne, besluttes følgende hjelm-politik for GKF:
Hovedbeskyttelse (hjelm eller særlige pandebånd) gøres obligatoriske for
prøvetimer og i skøjteskolen frem til bestået mærke 1. Til små løbere anbefales
generelt at benytte hovedbeskyttelse. Det undersøges, om klubben kan indkøbe
et antal pandebånd hos Vivi og Kurt til udlejning – ellers skal medbringes egen
(cykel)hjelm
Programmusik skal fortsat være inkluderet i kontingentet og vil ikke blive faktureret
særskilt (som anbefalet af Martine), uanset om der skal klippes ny musik, eller om
tidligere anvendt musik skal forlænges/forkortes
Lilla hold fortsætter frem til sommerferien med 2 ispas om ugen
Der etableres et F4-hold for skøjteskoleløbere, primært fra Orange og Grønt hold, som
trænerne har vurderet er klar til oprykning til Funskate. Holdet skal træne sammen med
F3 om søndagen frem til sommerferien
o
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Der oprettes et aspiranthold for yngre potentielle M-løbere, på bagggrund af indstilling
fra trænerteamet
Hvis det kan lade sig gøre, skal E3 og EK2 tilbydes at tilkøbe ballet fra næste sæson
Det henstilles, at alle trænerne laver opfølgning på konkurrencer
Der skal tilbydes forældremøder til alle E/M og F-hold
Det indstilles, at morgentræningen fortsætter i næste sæson
Der skal nedsættes et forældreudvalg med første møde efter sommerferien
Der blev valgt tovholdere til følgende udvalg:
o Info-udvalget – Malene, Sanne, Pernille, Jesper
o Sponsorudvalg – Anette, Jesper, Lyudmila Bobek
o Sportsudvalg – Sigga, Sanne, Malene og Natascha Goldbeck
o Samarbejdsudvalg – Sigga, Karsten og Mette
o Funskateudvalg – Malene og Anette
o Løberudvalg – Sigga og Karsten

4.

Kasserer

Mette



Forslaget til forårskontingenter fra Henning blev godkendt

5.

DSU

Sanne



Terminsplan 2017/2018: Vi søger om mærkeprøve 7. oktober, samt Dancup og Funskate
2 Øst

6.

Årshjul – opfølgning på
aktiviteter

Alle



Evaluering af Gallashowet: Det gik godt; mange forældre blev involveret, og det blev
gjort væsentligt billigere end sidste år, bl.a. pga. donationer og sponsorater



Der nedsættes et sommercampudvalg bestående af Karsten, Ronnie, Betina (Sarahs
mor) og Christina (Fridas mor)



Orientering fra sportsudvalget blev behandlet under punkt 3



Planlægning af temamøde om økonomi og handlemuligheder – blev ikke drøftet

7.

Orientering fra udvalg

8.

Fra forrige møde –

Sanne
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opfølgning
9.

Andre tovholdere
 Udvalg vedr. input fra
skøjteløberne

10.

Beslutningspunkter/Punkter
til drøftelse

11.

Datoer for kommende
bestyrelsesmøder

12.

Eventuelt



APV – opfølgning på aktionspunkter – blev ikke drøftet

Intet at berette

Pernille



Undersøge muligheder for solodans i GKF, jf. interessetilkendegivelse på GF – punktet
blev ikke drøftet



Sekretæren fremsender forslag til mødedatoer for maj og juni. Juli er mødefri.
Møderækken genoptages i august

