Bestyrelsesmøde GTK - Referat

Dato: 07.03.17

Tid: Kl. 19.15- 22:00

Deltagere:
Henrik Anker Olesen
Ferran Hollederer
Gascon
Tomasz Suski
Malene Møller Ruszkai
Armin Sommer
Dorthe Mikkelsen
Lukas Suski

Referent: udsendes
på mail
Tid

Malene

Dagsordenspunkt

Referat

5 min.

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

30 min.

2. Økonomi – status

Besluttede tiltag mhp. løbende at
kunne følge op på økonomi, jf. Inas
mail:
-

Deadline for fremsendelsen af
bilag/dokumentation er ultimo hver
måned

-

Al korrespondance vedr. DTaF, Nets
m.v. sendes fremadrettet til
best@samheon.dk

-

Tomasz kontakter banken og
sørger for at Ferran får adgang til
at godkende betalinger fra Danske
Bank og ordner formalia ift. om der
skal sendes kopi af pas og øvrig
legitimation m.v. ift. den nye
bestyrelse.

-

Vi skal have kontaktet coventus ift.

1

arbejdsgang for indberetning
direkte ind på den korrekte konto
ift. licens og graduering. (Ferran
undersøger)
-

Mastercard er lukket. (Ferran følger
op med Nets)

-

Opfølgning på manglende bilag fra
jan/feb. (der sendes særskilt mail
herom)

Medlemstilvækst med 13 ved årets
start!
10 min.

3. Afrunding på håndtering
af sag vedr. indstilling til
DAN graduering

Bestyrelsen er af den opfattelse, at
cheftræneren har mandat til at
bestemme på dette område og tager
på den baggrund cheftrænerens
vurdering til efterretning.
Med udgangspunkt i ovenstående vil
Bestyrelsen alene gå ind i sagen,
såfremt der kommer en klage.

10 min.

4. Status på
trænerkontrakter

Er alle udsendt. Armin, Tomasz, Edina
og Lisa mangler at underskrive.

20 min.

5. Kommende
arrangementer mv.

-

-

-

-

Foreningsfokus, skatteregler. 28.
marts 2017 kl. 19-20. Man skal
tilmelde sig. Ina, Malene og Dorthe
deltager
DGI besøg hos bestyrelsen 4. april
2017 kl. 18-19. Hjemme hos
Tomasz. Herefter bestyrelsesmøde
Overnatningsweekend den 29.-30.
april 2017. Program sendes ud i
løbet af marts 2017 (ansvarlig
Armin og Yunes)Der er behov for
hjælp til det praktiske.
Påskelejr 13.-15. april 2017 i
Kalundborg: Klubben giver
halvdelen af deltagerprisen.
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-

15 min.

6. Evt.

-

-

-

Dækning af transportudgift og
muligvis leje af minibus(ser)
afhænger af deltagerantal. Malene
og Ina er ansvarlige.
Malmø kamp og tekniskstævne 22.
april 2017
Lomma cup 13.-14. maj kamp og
teknik.
Sommerferieaktivitet i uge 26.
Armin er ansvarlig.

Lukas skal tilknyttes
bestyrelsesmailen. Ferran sørger
herfor
Vi skal planlægge en workshop dag
ift. at genbesøge mål om
medlemstilvækst og en 3 timers
seance vedr. revidering af
hjemmeside. Malene sender forslag
til datoer.
Arbejdsweekend skal planlægges:
Køleskab, opslagstavle, briktavle,
infoskærm, vision i lækkert layout
skal hænges op (Dorthe sørger for
tryk ift. mission mm) Forslag til
datoer: Udmeldes af Tomasz. Det
skal være inden 14. maj 2017
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