Referat for bestyrelsesmøde i GKF 13. juni 2017 kl. 19.00 – 21.00 i varmestuen
Deltagere:

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

Mødeleder:

Sigga

Referent:

Pernille

#

Emne

Ansvarlig

Beslutninger

1.

Godkendelse af dagsorden

Pernille



Dagsordenen blev godkendt

2.

Godkendelse af referat fra
mødet d. 22. maj 2017

Pernille



Referatet blev godkendt

3.

Formandskabet

Sigga og
Sanne



Henvendelse vedr. privatundervisning sker ved at skrive til privatundervisning@gkf.dk. Herefter
vurderer trænerteamet, i hvilket omfang ønskerne kan imødekommes. Man kan også spørge
hjælpetrænere, der har udarbejdet programmer, om det er muligt at få privattime(r) til
programtræning ud over det faste antal afsatte programtimer.



Status fra ansættelsesudvalget vedr. ansættelse af ny cheftræner: Vi har fået omkring 15
ansøgninger, næsten udelukkende fra udlandet. Heraf blev 4 kandidater inviteret på besøg i GKF.
Ansættelsesudvalget har brugt mange timer på at afholde samtaler med dem, observeret dem på
isen samt haft dem ude til frokost og middag (for egen regning). Både løbere og trænerne er
ligeledes blevet hørt. Vi har to meget kvalificerede kandidater, Alexandjr (Norge) og Colin (Finland),
der begge er interesseret i jobbet. Udvalget vil nu indhente referencer på de to kandidater, og
ambitionen er, at der kan træffes en beslutning inden sommerferien.



Nye programmer: De fleste løbere, der skal have nye programmer næste sæson, er i gang eller
færdige med programtræningen. Nogle løbere skal have tilføjet et springelement eller forlænget
programmet som følge af oprykning til næste alderstrin

4.

Kasserer

Mette

5.

DSU

Sanne

6.

Bestyrelsens årshjul

Alle



Ingen punkter



Orientering fra dialogmøde og repræsentantskabsmøde i DSU den 10. juni: Fra GKF deltog Sanne,
Sigga og Pernille





7.

Orientering fra udvalg



-

Teknisk Udvalg har udsendt forslag til nye mærkeprøveregler ud til klubberne til godkendelse. Der
var ikke, som en del klubber havde opfattet det, tale om en høring vedr. indholdet i det nye
forslag, der går på at afskaffe mærkeprøver, således at DSU-mærker fra Basic 2 til Guld (både
elementer og friløb) fremover alene kan bestås til DSU-konkurrencer samt til privatkonkurrencer,
hvor dommerpanelet på forhånd er godkendt til formålet af DSU. GKF afviser forslaget, der
umiddelbart vurderes at gøre det sværere for løbere at bestå mærker, men kan godt gå ind for, at
det afprøves i en sæson sammen med den nuværende model

-

DSU henstiller til brug af hjelm op til bestået Basic 1-mærke. GKF fastholder dog den vedtagne
hjelmpolitik, hvor det fra den kommende sæson er obligatorisk at bruge hjelm til prøvetimer samt
i skøjteskolen op til bestået klubmærke 1. Herefter er det op til forældrene at beslutte, om der
skal anvendes hjelm

-

Endelig terminsplan 2017/2018: GKF har budt ind på og fået tildelt Mærkeprøve i oktober
(såfremt den ikke aflyses, hvis de nye mærkeprøveregler bliver godkendt), Danmarkscup i januar
samt Funskate 3 Øst i februar. Indtil videre har ingen klubber budt ind på SM/SC samt DM, men
GKF kan ikke få tildelt yderligere is til konkurrenceaktiviteter i næste sæson. Vi mangler fortsat
svar på, om vi kan få den fornødne is til Funskate 3-konkurrencen i februar

Status fra Camp-udvalget: Tilmelding til GKF sommercamp 2017 er lukket for E/M, men stadig åben
for Funskate. Stadion har afskaffet adgangen til at overnatte på området , og den traditionelle
overnatning fra fredag til lørdag i uge 31 ville i stedet kunne ske på Tjørnegårdsskolen, der tager 50
kr. pr. deltager til rengøring
Forældremøder for E/M-hold: Der vil være afholdt hold-forældremøder for alle E-hold bortset fra
EK1 inden sommerferien, mens møde for M afholdes efter ferien
Sportsudvalg:

-

Holdstruktur og -sammensætning fastholdes uændret frem til omkring 1. oktober, så den nye
cheftræner får mulighed for at sætte sit præg på den fremtidige struktur
Der arbejdes på at skaffe plads til, at E3 og EK2 kan tilbydes ballet



Facilitetsudvalg: Karsten (GKF) og Michael (ICG, samt far til en løber på E2) vil fremover skiftes til at
deltage, idet drøftelserne i udvalgt kun i meget begrænset omfang vedrører is (kunstskøjteløb,
ishockey og curling)



Sponsorudvalg: Vi fastholder Ver de Terre, Skate Boo-tique og Skov Skating som sponsorer. Det
undersøges, om der derudover kan skaffes sponsorer/sponsorater til specifikke aktiviteter, f.eks.
træneransættelse, talentudvikling mv.

8.

Fra forrige møde – opfølgning



Det forsøges at skaffe 1 times istid på isplanen for august-september til at afprøve solodans i GKF for
derved at efterkomme interessetilkendegivelsen på Generalforsamlingen

9.

Andre tovholdere
 Udvalg vedr. input fra
skøjteløberne



Næste møde i skøjteløberudvalget afholdes efter sommerferien

10.

Beslutningspunkter/Punkter til
drøftelse



Der er indsendt ansøgninger til klubrumspuljen til ophæng til ”fiskestang” (hjælp til springtræning),
barre til balletrum samt ekstra skabe, da der er venteliste

11.

Datoer for kommende
bestyrelsesmøder



Bestyrelsesmøder i resten af 2017 afholdes 8. august, 6. september, 5. oktober, 1. november samt 4.
december

12.

Eventuelt



Stephanie Halse deltog i mødets sidste del for at give bestyrelsen en orientering om det kommende
projekt vedr. opgradering af hallens fysiske rammer med henblik på afholdelse af ishockeykampe og
andre store aktiviteter
- Stephanie var blevet indkaldt til ”hastemøde” med kommunen sammen med ICG den 12. juni og

-

der ville blive afholdt yderligere et møde inden sommerferien
GKF skal sammen med ICG og curling komme med ønsker til forbedringer, som alle kan få gavn
af
Der nedsættes en samarbejdsgruppe, hvor GKF vil være repræsenteret

