Bestyrelsesmøde GTK - dagsorden
Dato: 07.11.17

Tid: Kl. 19.30 - 21:30 Sted: Hos Tomasz

Deltagere:
Ferran Hollederer Gascon
Tomasz Suski
Malene Møller Ruszkai
Armin Sommer
Ina Diget deltog under punkt 2
Afbud
Dorthe Mikkelsen
Henrik Anker Olesen

Referent: udsendes på mail

Tid

Malene

Dagsordenspunkt
1. Godkendelse af dagsorden

30 min.

2. Økonomi, herunder bl.a. kontingent
for 2. halvår (Ina deltager)
- status, jf. mail fra Ina

Referat
Godkendt
Status blev givet.
Vi er med over hele linjen ift. afstemning af
konti.
Ferran gennemgik listen over de
medlemmer, der mangler at betale. De er
blevet rykket 3 gange og har fået en mail
om, at de vil blive udmeldt, men at de altid
er velkomne til at indmelde sig igen.
Trænerne vil blive orienteret på FB gruppen
om, hvem der er blevet udmeldt.

10 min.

3. Julegaver til trænere m.v.

10 min.

4.

Plads til alle julekalenderen, se

https://pladstilallejulekalenderen.
dk/
10 min.

5. Forslag om medlemskab af
Foreningernes Styrketræning,

Julegaver til trænere, hjælpetrænere og
bestyrelsen blev besluttet og processen
herfor aftalt.
Bestyrelsen besluttede at vi skal igangsætte
dette til sommer 2018 til brug for julen
2018.

Armin undersøger faciliteter og muligheder
via FIG og vender tilbage, når de

se http://www.fig-

gladsaxe.dk/foreningernes-
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styrketræning-gladsaxe

10 min.

6. 40-års jubilæum 2018 igangsætning af planlægning

Der skal nedsættes et festudvalg, så vi kan
fejre jubilæet i sommeren 2018. Malene
hænger opslag op i klubben, så interesserede
kan melde sig.

10 min

7. Procedure for deltagelse i kurser

Sim Uu relaterede kurser for trænere under
300 kr. dækkes uden forudgående ansøgning
af klubben.
Alle øvrige relevante kurser for medlemmer
over 13 år dækker klubben kun, såfremt
proceduren herfor er fulgt (ansøgning til
bestyrelsen og godkendelse).
Transportudgifter ift. kurser dækkes som
udgangspunkt ikke.
Når man har været på kursus, skal der være
en invitationsbekræftelse på, at man har
deltaget senest 2 dage efter kurset er
afviklet med henblik på delvis refusion af
kommunen.
Materialet skal sendes til best@samheon.dk

10 min.

8. Status på gradueringsudvalg og
graduering – vinteren 2017-18

De krav, der er stillet fra cheftrænerens side
skal efterleves forud for indstilling.
Bestyrelsen finder det vigtigt, at det nedsatte
gradueringsudvalg forud for indstillingerne
holder møde med henblik på i fællesskab at
træffe beslutning om, hvem der skal
indstilles.

10 min.

9. Kommende arrangementer

-

10 min.

10. Evt.

-

Juleafslutning: Trænerne koordinerer
indbyrdes ift. hvilke hold, der holder
juleafslutning sammen.
DM 18. november 2017
Dato for sidste møde med Lone fra
DGI og bestyrelsen – 21. nov. 2017
Fællestræning med Hillerød den 25.
november 2017
Søndag den 26. november udlånes
salen til DTaF dommerkursus på
forespørgsel fra Edina
Nytårskur 13. januar 2018
Tekken turnering 2. december 2017
Der bestilles klubdragter i hver
størrelse, som kommer til at ligge i
klubben, hvor medlemmerne kan
prøve dem, inden de selv bestiller.
Klubmærke og rygmærke betales af
klubben. Der bestilles ligeledes tshirts i hvide i 2 typer: En standard
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-

-

-

og en luksus model med tryk af
klubmærke. De skal ligeledes ligge i
varierende størrelser i klubben, så
man kan prøve dem forinden. Det
bliver rullet ud lige efter nytår.
Tomasz vil gerne have Stormester Ko
til at komme til klubben i 2018.
Tomas undersøger muligheder og
mulig dato.
1. hjælpskasse skal opdateres (Armin
er ansvarlig). Den skal være på
kontoret. 1. hjælpskasse til stævner
ligeledes.
12. december 2017 næste
bestyrelsesmøde.
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