
1 
 

Bestyrelsesmøde GTK - Referat 

 

Dato: 01.11.16 Tid: Kl. 19.30 - 21:30 Sted: Hos Ferran 

 

Deltagere:  

Henrik Anker Olesen 
Ferran Hollederer Gascon 
Tomasz Suski 
Malene Møller Ruszkai 
Armin Sommer 

Dorthe Mikkelsen 
 

Ina Diget deltager under 
punkt 2 
 
 
 

 

 

Referent: udsendes på 
mail 

Malene  

  

Tid Dagsordenspunkt Referat 

5 min. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

40 min. 2. Økonomi - status (Ina 

deltager) 
 
 

Økonomien blev gennemgået.  

 
Der er udbetalt trænerlønninger, som skulle 
være udbetalt i sidste måned.  
 
Conventusopdatering ift. medlemmer:  
 

87 betalende medlemmer. 19 har meldt sig ud 
og 20 mangler at betale. 
 
Der er 23 nye, som har meldt sig ind efter 
sommerferien. 
 
Der er mange der stopper på monholdene, når 

de er klar til at komme på c holdene. 

Bestyrelsen ytrede ønske om, at der skal være 
en rød tråd ift. overgang og samarbejde 
imellem trænerne, idet vi risikerer at stoppe 
fødekæden med den udvikling, der er nu.  
 
Bestyrelsen ønsker, at cheftræneren i 

samarbejde med de øvrige trænere iværksætter 
fornødne initiativer til understøttelse heraf og 
giver bestyrelsen en løbende status på, hvordan 
det går. Forslag til initiativer kunne være 
tematræninger, at man får en taekwondoven 
fra holdet over én m.v. 
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Ift. støtte fra kommunen: Alt skal gå via 
Dorthe, som søger via foreningsportalen. Støtte 
gives i henhold til de retningslinjer der gælder 
for kommunen.  
 
Årsregnskab udarbejdes af bestyrelsen med 

bistand fra Ina i dec. Og jan. 2017. Der sættes 
et budgetmøde op primo dec. mhp. 
udarbejdelse af budget 17 - årshjul og 
indmeldinger fra hold ift. budgetønsker for 2017 
 
 
 

  

15 min.  3. Nedsættelse af 

gradueringsudvalg, jf. 
vedtægternes § 7, stk. 9  

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et 

gradueringsudvalg iht. klubbens vedtægter. 
Sammensætning besluttes på næste 
bestyrelsesmøde.  
 
 
Bestyrelsen noterede sig endvidere, at det af 
referatet fra trænermødet den 29. oktober 2016 

fremgår, at der skal udmeldes krav ift. DAN 
graduering via cheftræneren. Kravene vil blive 
udarbejdet af cheftræneren i samarbejde med 
de øvrige trænere.  
 
Jf. beslutningen om nedsættelse af 

gradueringsudvalget ønsker bestyrelsen, at 

kravene til DAN graduering godkendes i 
udvalget, forinden disse meldes ud til klubbens 
medlemmer.  
 
Bestyrelsen opfordrede i øvrigt til, at kriterierne 
for indstilling til DAN graduering i videst muligt 

omfang skal være objektiv konstaterbare, 
således at skønnet minimeres mest muligt.    
 
 
 

15 min.  4. Procedure for tilmelding til 

graduering  

 

  

  

Bestyrelsen ønsker af hensyn til 
administrationen af økonomien, at proceduren 
for tilmelding til KUP graduering fremadrettet 

via cheftræneren tilrettelægges således, at der 

via nyhedsbrevet meldes en dato ud for, 
hvornår trænerne meddeler, om en elev 
indstilles til gradering eller ej, og at det først 
herefter er muligt at tilmelde sig. 

10 min. 5. Klubtøj til elitehold i 
forbindelse med 
stævnedeltagelse   

Der var enighed om, at det sender et 
professionelt signal, hvis udøverne er ens 
påklædte ved stævnedeltagelse. Særligt i 
forhold til overdel (træningstrøje). Der var 
forskellige holdninger til finansiering. 

Bestyrelsen tager punktet op på ny, når 
bestyrelsen har haft lejlighed til at undersøge 
mulige leverandører af tøjet og evt. sponsorer.    

10 min.  6. Kommende arrangementer og 
vurdering af behov for 

DM i Odense i Kamp og Teknik den 19. 
november 2016.   
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kommunikation herom  
Nytårskur 14. januar 2017. Malene melder ud. 
Der er behov for hjælpere. 
 
Mulig børnediscofest i starten af det nye år. 
Malene/Dorthe melder ud. Der er behov for 

hjælpere. 
 
 
 
 

10 min.  7. Evt. Der er kommet en mulighed for at få besøg af 
en springgymnasttræner. Tomasz tager kontakt 
til vedkommende og aftaler dato for besøg i det 

nye år.   

 
Kvikmarkens Privatskole har rettet henvendelse 
til GTK med ønske om træning. Tomasz har 
kontakt til dem.  
 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 13. 
december 2016.  

 

 


