Dagsorden for bestyrelsesmøde i GKF 8. august 2017 kl. 19.00 – 21.00 i
varmestuen
Deltagere:
Sigga, Sanne, Mette, Pernille, Malene, Karsten, Jesper, Ronnie, Anette
Mødeleder:
Sigga
Referent:
Pernille
#

Emne

Ansvarlig Beslutning

1.

Godkendelse af dagsorden

Pernille



Dagsordenen blev godkendt

2.

Godkendelse af referat fra
mødet d. 13. juni 2017

Pernille



Referatet blev godkendt

3.

Formandskabet

Sigga og
Sanne



I løbet af august afholdes der forældremøder vedr. den
kommende sæson, herunder cheftrænersituationen, for
Funskate, E og M-hold



Status på cheftrænersituationen: Ansættelsesprocessen
blev desværre ikke lukket før sommerferien, da det ikke
lykkedes at indgå aftale med en af de to udvalgte
kandidater. Colin blev motiveret til at blive i Finland, og
Alexander stillede umiddelbart for store lønmæssige
krav i forhold til, hvad GKF kan honorere. Der er derfor
taget kontakt til yderligere en ansøger, Naiden, der er
landstræner i Bulgarien. Naiden kommer på besøg hos
GKF i weekenden den 12.-13. august



Sidste mærkeprøve bliver 9. september, hvor man følger
de nye mærkeregler – der køres kun programmer, hvor
der kan bestås både elementer og friløbsdel. Herefter vil
mærkeprøver ifølge DSU kun kunne tages ved
konkurrencer.



Der er afsat 2 timers ekstra istid til programtræning i
træningsplanen, der gælder frem til 3. september



Der afholdes prøvetime til skøjteskolen den 16.
september. Der er mange på venteliste



Opgradering af ishallen: Sigga og Ronnie deltager i møde
med kommunen den 11. august

4.

Kasserer

Mette



Kontingenterne vil stige en smule i den kommende
sæson for at skabe økonomisk råderum til ansættelse af
ny cheftræner samt til uforudsete udgifter

5.

DSU

Sanne



DSU har udsendt endelig terminsplan 2017/2018:
- Danskate-samlingen 18. – 20. august afholdes i
Vojens. Et mindre antal løbere, herunder AnnaFlora fra GKF, er inviteret. Endelig optagelse sker

først efter indsendelse af målsætningsskemaer og
samtale ved samlingen

6.

7.

Bestyrelsens årshjul

Orientering fra udvalg

Alle

-

Sjællandsmesterskabet/Sjællandscup er blevet afsat
til Tårnby og flyttes til 10. – 12. november, mens
Funskate 1 ØST flyttes til 4. – 5. november i
Ørestaden

-

GKF mangler stadig bekræftelse på, at vi kan få is til
afholdelse af Funskate 3 ØST 10. – 11. februar 2018



Der er udsendt invitation til M, E- og F-hold samt
voksenhold til dansesamling i Esbjerg den 8. – 10.
september. Tilmeldingsfrist 24. august via
Danskateportalen



Der er udsendt invitation til E3, E2, E1, M, EK2 og EK1 til
HSK-Cup i Hvidovre den 29. september – 1. oktober.
Tilmeldingsfrist 24. august til Sanne Colmor på
info@gkf.dk



Hørsholm afholder 3 iskrystal-konkurrencer i den
kommende sæson, for løbere der ikke har bestået DSU
Basic I-mærket



GKF’s Oktoberkonkurrence – planlægning påbegyndes



Aktivt Efterår – GKF har som de foregående år ansøgt
om at afholde Aktivt Efterår mandag-tirsdag i
efterårsferien



Gallashow 2018 – datoen er fastsat til 23. marts



Pernille er ny Danskate-ansvarlig i GKF



Sanne orienterede fra Sportsudvalget:
- Der er udsendt træningsplan til og med 3.
september. Af hensyn til hjælpetrænernes
skoleskemaer kan det blive nødvendigt at rykke lidt
rundt på holdene
- Der er oprettet et E4-hold med 6 løbere, som
træner samtidig med E3
- E3 vil blive tilbudt balletundervisning i denne
sæson, sammen med EK2
- Der ændres for nærværende ikke på
holdfordelingen for E-holdene, dels pga.
trænersituationen, dels fordi nogle løbere skal til
mærkeprøve
- Der er tilmeldt 28 løbere til solodans, der indtil
videre er skemalagt om søndagen i augustseptember
Karsten orienterede fra Isudvalget:
- Bookingsystemet er omstændeligt og tidskrævende,
så Karsten får assistance fra Mette og Malene
- GKF vil fortsat være repræsenteret ved alle møder,
sammen med ICG
Anette orienterede fra Sponsorudvalget:





-





Der arbejdes med forskellige typer ”standardsponsorater” til bl.a. bandereklamer. Samtidig skal
det være nemt at donere også mindre
engangsbeløb til GKF
- Vi afventer svar på, om GKF også har ret til
isreklamer i Hal 1 – som vi i givet fald vil kunne
sælge i næste sæson
Malene orientede fra Funskate-udvalget:
- Der planlægges afholdt forældremøder for Fholdene i slutningen af august
- Der er udsendt invitationer til træningssamling 22.
– 24. september
- Der er ændret på fordelingen for F-holdene, således
at holdsammensætningen afspejler bestået
klubmærke. Der kan ske småjusteringer frem til 1.
oktober – herefter ”fastfryses” holdene frem til 1.
april
Sanne orienterede fra Informationsudvalget:
- DSU har udsendt nye informationspjecer, der vil
blive tilpasset GKF-specifikke forhold og derefter
lagt på hjemmesiden

Fra forrige møde –
opfølgning



9.

Andre tovholdere
 Udvalg vedr. input fra
skøjteløberne



Løberudvalget vil blive indkaldt til møde i starten af
sæsonen

10.

Beslutningspunkter/Punkter
til drøftelse



Det undersøges, om det er muligt at finde en dag, hvor
der kan afholdes medlemsfest med adgang til isen

11.

Datoer for kommende
bestyrelsesmøder



Kommende bestyrelsesmøder afholdes 6. september
(efterfølgende ændret til 4. september), 5. oktober, 1.
november og 4. december

12.

Eventuelt

8.

Klubrumspuljen:
-

GKF har fået tilskud til balletbarre samt til 80 ekstra
skabe til opsætning i lokalet over for depotet. Vi
skal betale 30 % selv, så vi mangler 10-14.000 kr.,
som skal søges gennem sponsorater

