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Bestyrelsesmøde GTK - referat 

 

Dato: 06.02.18 Tid: Kl. 19.30 - 21:30 Sted: Hos Ferran/Ina 

Deltagere:  
Ferran Hollederer Gascon 

Tomasz Suski 
Malene Møller Ruszkai 
Armin Sommer 
Dorthe Mikkelsen 
Lukas Suski 
Ina Diget deltager under 

punkt 2 

 
Afbud 
Henrik Anker Olesen 
 
 
 

 
 

Referent: udsendes på 
mail 

Malene  

  

Tid Dagsordenspunkt Referat 

5 min. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

10 min. 2. Opfølgning på to do liste 
(Malene) 

 Intern liste blev gennemgået og opdateret. 

 
 

20 min.  3. Økonomi – status (Ina) - Status blev givet 
- Der er p.t. alene ca. 80 betalende 

medlemmer. Det er under al kritik, at 
man ikke betaler, hvis man er medlem, 
og at bestyrelsen skal bruge så mange 

ressourcer på at rykke for 
betalingerne. 

-  Ikke betalende medlemmer vil blive 
meldt ud snarest. Ikke betalende 
medlemmer kan ikke deltage i 
træningen og vil blive sendt hjem.  

20 min.  4. Generalforsamling – opgaver 
ifm. afviklingen (Malene) 

- Opgaver blev gennemgået og fordelt. 

Bestyrelsen møder 1 time før og gør 

klar med stole og forplejning. 

 

20 min. 5. Samarbejde med GIF – 
uddannelse af trænere (Ina) 

- Beslutning om at tage ktk. til Gladsaxe 
Idtrætsforening mhp. etablering af 
grundtræning i spring, således at vi kan 
uddanne trænere og på sigt dels leve op 
til de nye regler på tekniksiden og dels 
tilbyde et free style hold 
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10 min.  6. Drøftelse af mail fra DGI og 
DIF vedr. foreningspulje 
(Malene) 

- DIF og DGI kommer fremover til at 

uddele cirka 45 millioner kroner årligt 

direkte til de lokale idrætsforeninger. 

- Uddelingerne kommer til at ske på 

baggrund af ansøgninger fra 

foreningerne, og pengene skal gå til 

projekter og tiltag, som kan styrke 

foreningerne og bakker op om DIF og 

DGI’s vision om at få flere aktive 

danskere og flere danskere ind i 

idrætsforeningerne. Der kan være tale 

om støtte til foreningsudvikling, indkøb 

af idrætsmateriel, udarbejdelse af 

informationsmateriale, inkludering af 

nye målgrupper, afholdelse af events, 

opstart af nye aktiviteter og lignende 

initiativer. 

- Bestyrelsen traf beslutning om at se på 

det efter generalforsamlingen.  

 

10 min.  7. Kommende arrangementer - Klubmesterskab 17. marts 2018 (Armin 
melder tilbage) 

- Graduering 18. feb. 2018 
- Arbejdsweekend med oprydning mm. i 

foråret – dato bliver meldt ud 

 8. Evt. - Der skal sættes ny dør i, så vores ting 
kan stå sikkert. Vi mangler p.t. PC og 

iPad;Køb af pengeskab 

- Ift. det kommende 40-års jubilæum er 
det muligt gratis at låne lokale på 
foreningsportalen via telefonfabrikken 

 
Næste møde 1. tirsdag i marts  

 


