Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i GKF 4. september 2017 kl. 19.00 – 21.00 i varmestuen
Deltagere:

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

Afbud:

Anette

Mødeleder:

Sigga

Referent:

Pernille

#

Emne

Ansvarlig

Beslutning

1.

Godkendelse af dagsorden

Pernille



Dagsordenen blev godkendt

2.

Godkendelse af referat fra
mødet d. 8. august 2017

Pernille



Referatet blev godkendt og er lagt på hjemmesiden

3.

Formandskabet

Sigga og
Sanne



Trænersituationen: Vi er i dialog med Naiden fra Bulgarien, der var på besøg i august. Han er
interesseret, men har umiddelbart afslået den tilbudte lønpakke. Vi undersøger nu alternative
muligheder for at lave en attraktiv aftale med ham, som samtidig ligger inden for klubbens
budgetmæssige rammer. I september får vi hjælp fra Jurij, som var hjælpetræner på sommercampen, og
fra medio oktober kan Julie træde til



Forældremøder: Der er afholdt møder for E1, F3 samt F2 og F1, og mødet for E2 og E3 afholdes i
indeværende uge. Forældre til F2-løbere har udtrykt bekymring for det sikkerhedsmæssige aspekt ved
at være mange løbere på isen, når F2 træner samtidig med hhv. F3 og F1. Der arbejdes på en løsning.
Der henvises som udgangspunkt til de respektive holdansvarlige fra bestyrelsen, som fremgår af
hjemmesiden, hvis man har spørgsmål til holdene, træningsplanen el. lign.



Prøvetime til skøjteskolen afholdes den 16. september. Der er åbnet for tilmelding via hjemmesiden
med plads til de første 40. Den 17. september afholdes prøvetime til familiehold.



SIG (Sportsklubber i Gentofte)-møde med kultur- og fritidsudvalget (KUF): GKF var repræsenteret af

Karsten, der deltager i to underudvalg i SIG-KUF-regi om hhv. stærke og kompetente foreninger i
udvikling og om idrætsskader, herunder forebyggelse og foreningsfitness


Hal-projektet: Ronnie repræsenterede GKF i et fælles GKF-ICG møde med kommunen om renovering af
hal 1. Budgettet for hal-renoveringen er sat til 6 mio. kr. Heraf forventes 4 mio. kr. at blive dækket af
renoveringspuljen. Derudover er der mulighed for at søge klubrumspuljen om yderligere midler – dog
skal klubberne som udgangspunkt stille med en egenfinansiering på 25% af tildelte klubsrumsmidler.



Hjelme/pandebånd til prøvetime og begyndere: Klubben har i første omgang bestilt 10 hjelme til
skøjteudlejningen, som kan lejes ud til 10 kr. Nye løbere og deltagere i prøvetime vil blive opfordret til at
medbringe egen hjelm.



Socialt arrangement: På grund af aflyst mærkeprøve 7. oktober har klubben is til rådighed til kl. 16 den
dag. Hvis der er forældre, der vil arrangere det, kan der afholdes et arrangement for klubbens
medlemmer efter træning, kl. 13-16, med grill og fri is m.v. Der vil blive udsendt en Doodle, hvor man
kan tilmelde sig som hjælper.



Lyden i Hal 1 er ikke optimal under træning. Vi undersøger muligheden for at øge lydstyrken her og nu. I
øvrigt vil lydanlægget i hal 1 blive ændret i forbindelse med halprojektet.

4.

Kasserer

Mette



Ingen punkter

5.

DSU

Sanne



Danskatesamling: Anna-Flora fra Mesterskabsholdet er udtaget til DSU’s talenttrup i denne sæson.
Talenttruppen er gjort smallere i denne sæson og består som udgangspunkt af blot 8 løbere, men DSU
åbner mulighed for at invitere flere løbere ad-hoc. Bestyrelsen støtter op om, at Nadia bruger tid på
Anna-Floras deltagelse i talenttruppen
DSU har inviteret til hjælpetrænerkursus (”træner 1”) den 22. - 24. september i Kastrup: Klubben har
tilmeldt i alt 4 løbere over 14 år fra E1 og EK1.
Funskate 3 ØST den 10. – 11. februar 2018: Vi har langt om længe fået bekræftet, at vi har isen, så
konkurrencen kan afholdes i Gentofte.




6.

Bestyrelsens årshjul

Alle

Oktober-konkurrencen:
 GKF afholder som sædvanligt klubkonkurrence for K- og M-løbere fra alle landets klubber i sidste
weekend af oktober
 Der er brug for en masse aktive forældre til at hjælpe – meget gerne også funskate- og
skøjteskoleforældre. Der vil blive udsendt en Doodle, hvor man kan skrive sig på
”Aktivt Efterår”
 Som de foregående år afholder GKF Aktivt Efterår i Hal 2 mandag og tirsdag i efterårsferien kl. 9-13. Der
er plads til 50 børn fra kommunens skoler, fra 0. klasse og op. Der er brug for hjælpetrænere og
forældrehjælp
Gallashow: Er fastsat til fredag den 23. marts 2018

7.

Orientering fra udvalg






Sportsudvalg (formandsskabet, Malene (Funskate), Natacha Goldbeck (isplan) samt trænerne): Der har
ikke været afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde
Facilitetsudvalg og isudvalg (Karsten - Mette er suppleant): Morgenis starter i oktober, 2 morgener om
ugen. Der kommer særskilt information herom
Informationsudvalg: (Sanne, Malene, Pernille): DSU har udarbejdet nogle generelle infopjecer, der skal
tilpasses GKF-forhold
Sponsorudvalg (Jesper og Anette): Der indføres faste sponsorpakker bestående af guld (20.000 kr.), der
giver ret til en bandereklame og et skilt, og sølv (10.000 kr.), der giver ret til bandereklame eller skilt

8.

Fra forrige møde –
opfølgning



Vi har ansøgt klubrumspuljen om støtte til etablering af ekstra skabe, så alle Funskate-, E- og M-løbere
kan få eget skab. Egenbetaling på 25% af klubrumsmidler skal finansieres via sponsorater

9.

Andre tovholdere
 Udvalg vedr. input fra
skøjteløberne



Der skal findes en dato for afholdelse af møde i skøjteløberudvalget

10.

Beslutningspunkter/Punkter
til drøftelse

 Solodans-prøveforløbet vil blive evalueret, og det skal undersøges, om der er tilslutning til - og mulighed
for - at fortsætte med solodans-træning i GKF. I givet fald skal der findes is og skaffes en træner

11.

Datoer for kommende
bestyrelsesmøder

 Torsdag d. 5. oktober
 Onsdag d. 1. november
 Mandag d. 4. december

12.

Eventuelt

