Bestyrelsesmøde GTK - Referat
Dato: 13.12.16

Tid: Kl. 19.30 - 21:30 Sted:

Deltagere:
Ferran Hollederer Gascon
Tomasz Suski
Malene Møller Ruszkai
Armin Sommer
Dorthe Mikkelsen

-

Ina Diget deltager under punkt 2
Afbud
Henrik Anker Olesen

Referent: udsendes på mail

Tid

Malene

Dagsordenspunkt

Referat

5 min.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

30 min.

2. Økonomi (Ina deltager)
- Status
- Årsregnskab 2016
- Budget 2017
- Kontingent 2017

Abonnement via You See på
telefon og internet skal tegnes
påny. Ferran sørger herfor.
Tomasz tømmer postkassen
ugentligt.
Ina er i fuld gang med bogføring
for 2016 mhp. at kunne aflægge
årsregnskab for 2016. Vi skal
have fundet ud af, hvordan vi
opretter regnskab i Conventus.
Budgetmøde afholdes tirsdag den
3. januar 2017 kl. 19:30-22 inkl.
forkortet bestyrelsesmøde.
Der indmeldes budgetønsker
inden nytår via Facebook
trænergruppe og via Malene som
repr. for forældregruppen.
Ferran opsiger aftale med Teller
(betalingsaftale).
Kontingentbetaling for 2017 er
gjort klar, så det kan finde sted,
og mail er sendt ud til
medlemmer om, at betaling skal
ske via hjemmeside inden årets
udgang (2016) – både licens og
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kontingent.
Bilag er gjort klar til udbetaling af
trænerlønninger for 4 kv. 2016.
20 min.

3. Sammensætning af gradueringsudvalg
(fortsættelse af punkt fra sidste møde)

Bestyrelsen besluttede, at
gradueringsudvalget skal bestå af
de højest graduerede ift.
grundholdene, dvs. Tomasz,
Carsten og Anette, som ved
enstemmighed indstiller til DAN
graduering.
Tomasz orienterer Carsten og
Anette.

15 min.

4. Generalforsamling 2017

Afholdes tirsdag den 28. februar
2017. Indkaldelse skal ske senest
14 dage før.
Malene sørger for, at formalia
bliver overholdt, jf. vedtægternes
§ 9.

10 min.

5. Genforhandling af trænerkontrakter, status

De er klar.

10 min.

6. Rengøring af sal

Skolen forestår ikke rengøring af
sal men alene af toiletter.
Bestyrelsen besluttede, at
klubben selv sørger for rengøring
via aftale med en af klubbens
elever mod kontingentfritagelse.

10 min.

7. Postkasseansvarlig, jf. inkassosag og TDC
abonnement

Er behandlet under pkt. 2

8. Kommende arrangementer og kommunikation
heraf

Modtagelse af idrætspriser FIG,
10. januar 2017.

10 min.

Nytårskur 14. januar 2017.
Malene kommunikerer snarest
herom.
Nordiske mesterskaber for både
teknik og kamp den 28.-29.
januar 2017.
10 min.

9. Støtte via Nordeafonden/fidusbamsen
Se

http://nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-projekt
http://www.dif.dk/da/Nyt/DIFnyheder/2015/September/20150915_fidusbamse

Bestyrelsen var enig om, at der
ligger et stort potentiale i at søge
støtte/midler. Klubben har mange
ideer til kommende projekter,
men vi skal have kapacitet og tid
til at skitsere dem.
Ambitionen er, at vi får
udarbejdet projektforslag, som
kan tjene som ansøgninger i
sommeren 2017.

5 min.

10. Evt., herunder dato for næste bestyrelsesmøde

Forkortet bestyrelsesmøde i
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forlængelse af budgetmøde 3.
januar 2017 kl. 19:30-22.
Pkt. på næste bestyrelsesmøde:
Hjemmesideopdatering og dato
for DGI besøg.
Med afsæt i at vi har fået sal 2 at
træne i fra årsskiftet, vil der
ligeledes fra årsskiftet blive meldt
nye træningstider ud. Målet er, at
træningen ift. vores yngre elever
ikke skal slutte senere end kl. 20.
Sal 2 vil i øvrigt i videst muligt
omfang blive opgraderet til en
taekwondosal.
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