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Bestyrelsesmøde GTK - referat 

 

Dato: 03.010.17 Tid: Kl. 19.15 - 21:15 Sted: Hos Ferran 

 

Deltagere:  

Ferran Hollederer Gascon 
Tomasz Suski 

Malene Møller Ruszkai 

Armin Sommer 

Dorthe Mikkelsen 
Henrik Anker Olesen 

Ina Diget deltager under 

punkt 2 
 

 

 

 

 

Referent: udsendes på 

mail 

Malene  

  

Tid Dagsordenspunkt Referat 

 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

30 min. 2. Økonomi (Ina deltager) 
- status, jf. mail fra Ina 

 

Status blev givet. Herudover blev følgende 
bemærket: 

 

Der har fundet en medlemstilgang sted på 20, 

som bestyrelsen vurderer primært skyldes 
indsatsen på Gladsaxedagen.  

 

Der er fortsat udfordringer i forhold til betaling 
af kontingent. Bestyrelsen besluttede, at vi 

tilmelder os PBS, således at betaling sker 

automatisk, da det er for ressourcekrævende, 
at bruge tid på at rykke folk op til flere gange 

for betaling.  

 
Bestyrelsen sørger for at søge kommunen om 

støtte til transport inden fristen den 1. 

november 2017.  

45 min.  3. Opfølgning på temamøde om 
kortlægning af opgaver den 22. 
august 2017 

Baggrund 
Der er i bestyrelsen truffet beslutning om, at få 

et overblik over, hvilke opgaver, der relaterer 

sig til klubben – ikke blot i relation til 
bestyrelsesarbejdet, men også mere bredt. Når 

overblikket er udarbejdet, skal der tilknyttes 

opgaveansvarlige, så opgaverne fordeles mere 
bredt ud end tilfældet er i dag, da der er for få, 

der sidder med for mange opgaver.  

 
Behandling af punkt 

Den udarbejdede opgaveliste blev gennemgået.  

Processen bliver herefter følgende: Bestyrelsen 
informerer om, hvilke ”ledige opgaver”, der er 
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behov for, at nogen er ansvarlige for (gerne 

flere) via nyhedsbrev og via opslag med 
tilhørende skema, man kan skrive sig på, i 

klubben.   

10 min.  4. Gal og Gol licenser Der bliver bestilt Gal og Gol licenser efter behov 
her til efteråret. Som hidtil vil praksis være:  

Gal licenser betales af eleven selv og Gol 

licenser betales af klubben.  

15 min. 5. Kommende arrangementer - Førstehjælpskursus den 28/10-2017 fra 
kl. 10-13. Kurset er åbent for alle elever 

og v. børn tillige deres forældre. 

Trænere og hjælpetrænere skal 
prioritere kurset højt. 

Tilmeldingsseddel vil blive hængt op i 

klubben. Tilmeldingsfrist den 23/10-
2017 

- 40-års jubilæumsfest til næste sommer. 

Der skal nedsættes et 
jubilæumsfestudvalg, som kan 

planlægge festen.   

15 min. 6. Evt. - Bestyrelsen evaluerede kort på 
Gladsaxedagen, som var en succes. 

Bestyrelsen var dog enige om, at det 

var ærgerligt, at så få trænere og 

elever/forældre havde valgt at prioritere 
at komme og bidrage til fællesskabet til 

glæde for klubben.  

 
- Malene følger op på status på projekt 

helhedsplan (samarbejde med 

Grønnemose Skole) 
 

- Næste bestyrelsesmøde er den 7. 

november 2017 kl. 19:30 hos Tomasz  

 


