Bestyrelsesmøde GTK - Referat
Dato: 07.10.16

Tid: Kl. 17 - 18 Sted: I klubben

Deltagere:
Tomasz Suski
Malene Møller Ruszkai
Armin Sommer
Dorthe Mikkelsen
Afbud
Ina Diget (fast deltager ift.
økonomipkt.)
Henrik Anker Olesen
Ferran Hollederer Gascon

Referent: udsendes på mail
Tid

Malene

Dagsordenspunkt

5 min.

1.

Godkendelse af dagsorden

35 min.

2.

Nyt fra formanden

Referat
Godkendt
•

•

•

Tomasz har deltaget i et møde med
DGI mhp. optagelse af klubben i
foreningen. Der er møde i
bestyrelsen i indeværende måned,
hvor DGI beslutter, om vi kan
optages. Fordele: Netværk og
vindedeling ift. andre
idrætsorganisationen og mulighed
for kurser til billig pris, bl.a.
hjælpetrænerkurser,
sponsorstøttekurser, kostkurser,
kurser i conventus m.v.
Kontaktpersonen vil gerne møde op
til et bestyrelsesmøde og tale
nærmere med bestyrelsen om,
hvad de kan tilbyde ift. vores
behov. Tomasz sørger for, at der
findes en dato.
Der er aftalt kursus i conventus
onsdag den 9. november 2016 kl.
18:30-20:30. Deltagere:
Bestyrelsen og Ina.
Der vil blive taget initiativ til indkøb
af cykelhjelme med klublogo på.
Der vil blive sendt en nyhed ud
herom via nyhedsmail, hvor der
tillige vil blive informeret om
proceduren for bestilling. Endelig vil
der blive hængt et opslag med
bestillerliste op i klubben i

1

forbindelse med graduering. Armin
sørger for ovenstående. Armin)

10 min.

3.

Koordinering - træningstider og
trænere

•

Alle, der træner i klubben, skal
betale kontingent, uanset hvor
mange gange om ugen, man
træner. Dem, der ikke p.t. har
betalt, vil blive bedt om at betale,
hvad de skylder. Hvis de ikke vil
det, vil de blive bedt om ikke at
komme mere, førend de har betalt,
hvad de skylder.

•

Træningstider: Vi får rådighed over
sal 2 ved årsskiftet. Det er fortsat
uafklaret, hvorvidt vi kan få lov til
permanent at lægge måtter på,
eller om de skal lægges på fra
gang til gang. Den sene mandag og onsdagstræning for kampholdet
fremrykket ved årsskiftet, så
træningen slutter tidligere.
Træningstider for 2017 afklares
generelt på trænermødet den
29/10-2016.
Overblik over trænere og
hjælpetrænere (samt hvornår de
træner) bliver lavet af Tomasz
forinden trænermødet 29/10-16 og
sendes til cheftræneren (Carsten).
Procedure for afbud ift. trænere og
hjælpetrænere bliver udarbejdet
inden trænermødet 29/10-16 af
Malene og kommunikeret på
trænermødet 29/10-16.
Fremadrettet skal alle følge denne
procedure.

•

•

5 min.

4.

Synliggørelse af vision m.v.

Plakat til synliggørelse af vores vision mv.,
som hænges op i ramme i klubben ønskes.
Dorthe er ansvarlig herfor.
Der var enighed om, at vi venter med
reklamefremstød i avisen, indtil vi har
kapacitet og kan honorere efterspørgsel.

5 min.

5.

Evt.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den
1/11-2016 kl. 18:30.
Der ønskes i den forbindelse et punkt på

2

om status på medlemstal ift. at se effekt af
Gladsaxedagen (ansvarlige Tomasz/Ina)

3

