Bestyrelsesmøde GTK - dagsorden
Dato: 09.01.18

Tid: Kl. 19.00 - 21:00 Sted: Hos Dorthe

Deltagere:
Ferran Hollederer Gascon
Tomasz Suski
Lukas Suski
Malene Møller Ruszkai
Dorthe Mikkelsen
Ina Diget deltager under
punkt 2
Afbud
Armin Sommer
Henrik Anker Olesen
Referent: udsendes på
mail

Tid

30 min.

Malene

Dagsordenspunkt

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Økonomi, herunder afslutning
af regnskab 2017 (Ina
deltager)
- status, jf. mail fra Ina

Status blev gennemgået.
Vi går ud af året med 221.000 på bankkontoen.
Vi har modtaget stor transportstøtte fra
kommunen 12.500 kr. i år pga. øget fokus på at
indsende bilag for det, vi kan få refunderet.
Ved udgangen af december 2017 er det kun 27
medlemmer der har betalt kontingent (herunder
3 nye medlemmer). Der bliver sendt rykkere
ud. I 1. halvår 2018 sker opkrævning manuelt
men således, at man ved betaling bliver tilmeldt
Kortabonnement. Næste kontingentbetaling for
2. halvår 2018 sker herefter automatisk.
Årsregnskab for 2017 i 1. udkast er udarbejdet.
Camilla Poulsen inddrages mhp. revidering af
årsregnskab 2017.

1. nov.2017 – 1. nov. 2018 har vi via kommunen
licens til en fundraisingportal. Førend fundraising
kan blive aktuelt, har klubben behov for, at nogle
melder sig til at løfte denne opgave, jf. behovet
for hjælp til løft af opgaver, som er meldt ud og
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desuden er hængt op som liste i klubben.
Der er mulighed for at søge støtte til
flygtningebørn under 18 år
Fritidspas er udvidet til at gælde 1.-10. kl.
3. Håndtering af den ledige
funktion som cheftræner i
klubben pr. 1. feb. 2018
(Carsten A. Pedersen har valgt
at stoppe)

Carsten har valgt at stoppe af personlige
årsager. Bestyrelsen takker for det gode
samarbejde og for Carstens store indsats i
klubben.
Bestyrelsen har følgende tilgang:
Bestyrelsen ønsker at sårbarhedsreducere mest
muligt og at sikre bredde og kvalitet i
træningerne. Bestyrelsen ønsker derfor, at der i
videst muligt omfang er 2 trænere tilknyttet
hvert hold.
Bestyrelsen traf med afsæt heri følgende
beslutning ift. træning af hold A og B:
Træning af hold A fremadrettet: Anette og
Tomasz tager holdet sammen (skiftes hhv.
tirsdag og torsdag) pr. 1. feb. 2018.
Ferran tager træning af hold B tirsdag fra 18-19
pr. 1. feb. 2018, da Annette ikke længere har
mulighed for at træne holdet.
Cheftrænerfunktionen varetages p.t. af
bestyrelsen og indtil videre.
Bestyrelsen vil senere tage stilling til
funktionen og de opgaver, der er forbundet med
funktionen.

15 min.

4. Kommende generalforsamling
– dato og planlægning

Datoen bliver tirsdag den 27. feb. 2018.
Malene sender rettidig indkaldelse ud.
Formand, 1 bestyrelsesmedlem og 2 x
suppleanter er på valg.

10 min

5. Kursus – idrætspsykologi via
DGI

Malene er i dialog med DGI om et kursus i
slutningen af marts 2018.

10 min.

6. Kommende arrangementer

Fastelavn; 11. feb. 2018 kl. 14 i klubben.

10 min.

7. Evt.

Vi starter et projekt op ”mikrosport”.
Projektet er blevet til i et samarbejde med
Gladsaxe Kommune og vedr. den lokale
børnehave. Der skal undervises i hhv.
taekwondo og baskelball i 9 lektioner for
hver sportsgren (1 gang om ugen).
Undervisningen foregår i børnehaven, hvor
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15 børnehavebørn og evt. deres forældre vil
deltage. Fokus ift. taekwondo vil primært
være på motorik og balance.
Næste bestyrelsesmøde 6. feb. 2018 hos
Ferran og Ina kl. 19:30
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